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) 
 
FITXA TÈCNICA (Full resum).  

 

TÍTOL DEL PROJECTE: 
Projecte executiu de restauració del Castell de Palau a Bagà. 2a. Fase. 
 

EMPLAÇAMENT: 
 
Palau dels Pinós. Carrer Pujada de Palau. Bagà (Berguedà)  
 

DECLARACIÓ MONUMENTAL. NIVELL DE PROTECCIÓ: 
 
Bé cultural d’interés nacional (BCIN)  
 

PROPIETAT: 
 
Ajuntament de Bagà 
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Ajuntament de Bagà / Generalitat de Catalunya (Ú per cent cultural, PTOP, Incasòl) 
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Xavier Guitart Tarrés. Arquitecte. (GAA. SLP.) 
 

EQUIP TÈCNIC  COL·LABORADOR : 
 
Núria Oms Ederra. Arquitecte (GAA. SLP.) 
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Ramon Cárceles. Enginyer industrial (GAA. SLP.) 
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COST DE LES ACTUACIONS PROGRAMADES: 
   
El pressupost d’execució per contracta ascendeix a la quantitat de  DOS CENTS 

QUARANTA MIL EUROS (240.000,00 €). 
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1.1. INTRODUCCIÓ. CONSIDERACIONS PRÈVIES. ANTECEDENTS 
 
L’edifici objecte d’estudi, es localitza a la comarca del Berguedà i en concret a la vila 
de Bagà. La construcció encapçala la part més elevada del nucli antic i el corona per la 
seva banda de tramuntana en posició dominant.  
 
L’edifici, conegut per als vilatans com a Palau, correspon a una construcció de caire 
civil d’època moderna el qual s’assenta damunt les restes de l’antic castell o palau dels 
Pinós d’origen medieval. 
 
El present immoble és propietat de l’Ajuntament de la vila de Bagà, des de que va ser 
adquirit a l’any 1989, a través d’una compra a la Fundació Assalarich Caladerer 
(anterior propietari). 
 
 
 
 
1.2- OBJECTE DEL PROJECTE: 
 
L’objecte del projecte és definir aquelles actuacions que caldria dur a terme, per tal de 
millorar els espais infrautilitzats de l’edific, d’acord amb el programa d’ús elaborat per 
l’Ajuntament, tot complementant aquelles actuacions que es van dur a terme durant els 
anys 2008-2009 i d’acord amb el contingut del projecte de restauració del castell del 
Palau, fase 1, redactat a l’any 2007. 
 
Així, es preten, per una banda, aconseguir l’adequació material i constructiva de tot el 
conjunt de l’edifici, alhora que dotar-lo de seguretat per a les persones, tot conservant, 
protegint i recuperant la imatge del mateix. 
 
Per l’altra, contemplar actuacions puntuals d’acondiciament de l’espai polivalent de 
l’ala est de la planta primera, amb l’objectiu de millorar la seva acústica i permetre el 
seu correcte funcionament, d’acord amb el programa d’ús proposat per l’Ajuntament. 
 
Finalment, millorar l’accessibilitat al conjunt de l’edifici, actuant en l’escalinata des de la 
plaça de l’Especier, alhora que incorporar la instal·lació d’un ascensor-elevador 
adaptat, a fi d’eliminar les barreres arquitectòniques que pateix l’edifici. 
 
Des del punt de vista funcional, estudiar també la possibilitat d’implantar un servei de 
bar a l’espai interior de la capella de planta baixa, a fi de resoldre necessitats i 
demandes actuals de la població. 
 
En conclusió, els criteris bàsics i essencials a assolir són restaurar i acondicionar 
l’edifici i el seu entorn inmediat, ampliant en lo possible, el coneixement i la 
reinterpretació històrica, així com revitalitzar, i millorar  llur utilització, tot posant 
l’element i el seu entorn al servei de les societats presents i futures. 
 
L’objectiu últim és justificar, tècnica i econòmicament, les actuacions necessàries a 
realitzar, tenint en compte la inversió municipal disponible, les necessitats d’ús que 
reclama l’Ajuntament i els requeriments de les seves instal·lacions, compatibilitzant-ho 
amb els valors i condicionants historico-arquitectònics de l’edifici, declarat Bé Cultural 
d’Interés Nacional. 
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1.3. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA. 
 
El Conjunt del Palau i de les muralles de Bagà figuren declarats en l’inventari de 
patrimoni arquitectònic de la Generalitat de Catalunya com a BIC o ( Bé d’interès 
Cultural) en la categoria de Nacional (BCIN), a les fitxes no.576 (castell-palau) i 
no.577 ( muralles), i amb els següents codis: 
 

-R-I-51-5193 de la llei 16/19550625/BOE  en quant al palau. 
-R-I-51-5194 de la llei 16/19850625/BOE en quant a muralles. 
 

Per altra banda, la Capella de Santa Maria, ubicada en el mateix recinte, figura 
inventariada a l’ IPAC1 a la fitxa nº 2985 de 1987. 
 
Tanmateix a les NNSS del municipi, aprovades definitivament l’any 1983, classifiquen 
el conjunt, format pel palau, amb la capella de Santa Maria i les muralles de Bagà, en 
la categoria 1a (Elements a conservar). 
 
Recentment, i en la revisió del POUM(2006), el servei de Patrimoni Arquitectònic Local 
de la Diputació (SPAL) ha elaborat una proposta de catàleg i protecció del nucli antic 
de Bagà incloent el Palau, i muralles en la categoria de BCIN i la capella en el nivell 1 
de protecció. 
 
Finalment, i arrel de les perspectives del subsòl arqueològic i de les actuacions ja 
realitzades, el conjunt figura a l’Inventari de Patrimoni Arqueològic de Catalunya 
(CCAA) amb el codi |011741 titulat “ Palau de Bagà” amb data de Febrer de 2004. 
 
Alhora, el projecte segueix la legislació actual existent sobre aquest tipus de 
construccions, i és d’aplicació la normativa següent i l’enumerada en l’apartat 
“normativa d’obligat compliment”: 

• Llei de Contractes del sector públic. Llei 30/2007, de 30 d’octubre. 

• Reglament General de la LCAP ( RD 1098/2001, de 12 d’octubre), en tot allò 
que no s’oposi a la Llei 30/2007 de contractes del sector públic. 

• Plec General de Condicions tècniques de la Direcció General d’Arquitectura. 
Ordre  Ministerial del 4 de juny de 1973. 

• Llei del Patrimoni Històric Espanyol. Llei 16/1985 de 25 de juny. 

• Llei del Patrimoni Cultural Català. Llei 9/1993 de 30 de setembre. 

                                                 
1 IPAC: Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya 
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A continuació s’adjunta la qualificació urbanística de l’immoble a partir de les NNSS 
aprovades definitivament al 1983 i revisades l’any 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plànol de les NNSS aprovades definitivament l’any 1983 amb la qualificació del Palau.  
Clau 1a, E2. 
 
 
1.4. OBRA COMPLETA 
 
L’actuació proposada en el present projecte fa referència a una obra completa, 
d’acord amb el que disposen: 
 

- L’article 68 de la Llei de Contractes de les administracions públiques. RD 
30/2007 de 30 d’octubre. 

 
- Els articles 125 i 127.2 del Reglament General de al llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, RD 1098/2001 de 12 d’octubre. 
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A ) ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL 
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A- ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL 
 
A.1 .DADES BÀSIQUES 
 
Denominació:  Castell de Palau de Bagà 
 
Localització:  c/ Pujada de Palau, 7 
 
Municipi i Comarca: Bagà, Berguedà. 
 
Tipologia: Edifici aïllat  
 
Època: Construcció de l’Edat Mitjana, ja esmentada al 1234. 

Ampliacions al segle XVIII. Importants pintures murals 
neoclàssiques de caire civil dels s. XVIII-XIX a la planta 
noble. 

 
Ús primitiu:  Residència palau- castell dels senyors de Pinós. 
 
Ús actual: Equipament cultural. 
 
Qualificació urbanística: El Pla d’Ordenació urbana Municipal, aprovat 

definitivament l’any 1983, classifica el conjunt amb la clau 
1a, E2 (elements a protegir) dins del sòl urbà. 

 
Declaració Monumental: El Palau fou declarat Bé d’interès Cultural (BIC), inclòs 

en el catàleg de monuments i conjunts històrico-artístics 
de Catalunya, i amb la categoria de Nacional (BCIN), a 
les fitxes nº576 ( RI-51-5193). 

 
Propietat:  El conjunt del castell de Palau és propietat de 

l’Ajuntament de Bagà des de l’any 1989. 
 

 
A.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 
L’edifici del Palau s’emmarca a la població de la vila de Bagà, a la comarca del 
Berguedà. 
 
El Berguedà corona l’eix central de Catalunya; l’envolten les comarques de la Baixa 
Cerdanya, El Ripollès, Osona, el Bages, el Solsonès i l’Alt Urgell; atenent els 1.183Km2 
de superfície i, segons dades provisionals del cens de 1996, la seva població es xifra 
en 38.606 habitants.  
 
S’hi poden distingir clarament dues subcomarques de trets característics ben 
diferenciats: l’Alt i el Baix Berguedà. L’Alt Berguedà, el sector septentrional, correspon 
a l’arquetip de regió de muntanya; bressol del riu Llobregat, abasta bona part del 
Prepirineu oriental (pics del Moixeró, la Tossa d’Alp, el Puigllançada i el Montgrony) i 
dibuixa un seguit de serres esglaonades de Nord a Sud, entre les quals destaca el 
conjunt del cadí, el Moixeró i el Pedraforca. 
 



 
 
 

 
Pàg.18 

Els principals nuclis d’activitat econòmica de l’Alt Berguedà són Guardiola de 
Berguedà i la Pobla de Lillet i Bagà. El cap de comarca, Berga, és porta d’entrada a les 
terres més baixes, i forma amb Gironella i Puig-Reig el gran eix d’activitats de la 
comarca, unit de forma indissoluble amb el curs del riu Llobregat. 
 
A l’Alt Berguedà, el pla d’espais d’interès natural ha donat una protecció especial a 
altres espais que acompanyen el Pedraforca i la Serra del Cadí: en concret, el Pla 
també inclou la Serra del Verd, la Serra d’Ensija-Rasos de Peguera, la serra de 
Catllaràs, la serra de Montgrony (part de la qual es troba al Ripollès), la serra de 
Queralt i la de Picancel.  
 
Pel que fa al Baix Berguedà, els espais inclosos en aquesta xarxa són els Tres Hereus 
i la riera de Navel, mentre la riera de Merlès travessa els dos àmbits. En total, uns 
343Km2 , s’integren en el Pla, xifra que suposa prop del 29% de la superfície comarcal 
i que confirma l’elevat interès dels espais naturals berguedans. 
 
El massís del Pedraforca s’aixeca al sud de la serra del Cadí, a la qual s’uneix pel 
Collell, s’enlaira sobre la vall de Gresolet i la riera Salada, i de l’Aigua de Valls, tributari 
del Cardener. No es troben en un únic curs fins arribar a Castellgalí, ja al Bages, en el 
si del riu Llobregat, espina dorsal del desenvolupament de la Catalunya central. 
 
El municipi de Bagà, es troba situat al límit nord de la comarca i limita amb la veína 
comarca de Cerdanya amb els municipis de Das, Alp i Urús ,al sud amb el municipi de 
Guardiola de Berguedà,  a l’est amb Castellar de n’Hug i Guardiola de Berguedà i  a 
l’oest amb Gisclareny. Presenta un enclau a la zona dels “ Cortils” dins del terme 
municipal de Saldes i Gisclareny.  
 
El municipi té un terreny accidentat amb les característiques pròpies d’una vall 
Pirinenca amb els contraforts de les serres del Cadí i Moixeró al nord i oest. En 
destaquen els  pics Puigllançada (2.406m), la Tossa d’Alp (2.537m), el Penyes Altes 
(2.260m), o Comabona (2.560m) amb  passos com Coll de Pal, Coll de Jou i coll de 
Pendís, utilitzats des d’antigament com a principals accessos a territoris veíns. 
 
Al costat d’aquestes muntanyes n’existeixen d’altres com la Roca Tiraval ( 1453), la 
Roca Tallada, sant Marc (1.601), entre d’altres les quals emmarquen la vall del 
Bastereny, banyada per les aigües d’un riu que rep el mateix nom i que alhora és 
afluent del Llobregat. 
 
La mateixa vall s’extén d’oest a est i en ella hi conflueixen  altres rius i torrents, el pas 
dels quals forma altres valls, en aquest cas menors. En caldria destacar els torrents de 
la Muga, del Forat, del riu Gréixer, dels Banyadors i del Mig. Quasi tots ells s’ubiquen a 
la banda nord-oest, ja que la sud hi ha les serres de Gisclareny i de Turbians amb una 
accidentada orografia que en dificulta la seva formació. 
 
Al llarg del municipi predomina la vegetació de l’estatge alpí, amb pastures a les zones 
de Coll de Pal, Comafloriu, Puigllançadai, Tosa d’Alp o de Bagà, pinedes de pi negre “ 
Pinus Unciata”, a les zones dels Orris, Serrat Gran, Roca de la Moixa i Galigan. 
L’estatge subalpí amb boscos de pi rajolet “ Pinus Sylvestris”i faig a les zones de 
l’obaga majori Roca Tiraval, a Rebost, Collet Roig i Pla de la Gavarra.  
 
Finalment el municipi presenta característiques pròpies de l’estatge muntà amb 
vegetació característica dels boscos de Ribera, prop de les lleres del Bastereny, riu 
Gréixer i dels Banyadors; alzinars a la Serra dels Trulls i algunes rouredes a la vessant 
solella de Paller. 
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Aquesta varietat ve definida per l’escarpada geografia i climatologia variable amb unes 
primaveres i tardors plujoses i estius i hiverns més secs, encara que l’afluència de vent 
de llevant, provinent del Mediterrani, pot arribar a generar precipitacions moderades i 
abundants. 
 
La irrupció de pertorbacions de nord queda frenada pels mateixos contraforts 
muntanyosos els quals retenen la precipitació a les seves vessants nord, i eviten que 
penetrin al sud. Normalment aquestes pertorbacions solen venir acompanyades per 
forts vents atramuntanats, provinents de les planes de L’Empordà i Rosselló. 
 
En conjunt el municipi té una extensió de 42’99 Km², la majoria dels quals són en 
territori escarpat i muntanyós.  
 
 
A.3. EMPLAÇAMENT 
 
El conjunt del Palau dels Pinós corona la vila a tramuntana del nucli antic, en el seu 
punt més elevat. 
 
S’hi accedeix des de la plaça de Catalunya, centre neuràlgic del poble, prenent el 
carrer Major, pujada al Forment, carrer Sobirà i pujada al Palau. 
 
També s’hi pot accedir amb vehicle prenent la BV-4024 de Bagà a Coll de Palau, poc 
abans de sortir de la vila existeix un encreuament que condueix a les oficines del Parc 
Natural del Cadí i Moixeró i Gisclareny. El palau s’ubica davant mateix d’aquesta 
cruïlla.  
 

 
Fotografia aèria del nucli antic assenyalant el conjunt del Palau amb un requadre. Imatge de treball de 
proposta de catàleg i protecció del nucli antic de Bagà, redactat per l’SPAL (Diputació de Barcelona). 

Palau de Pinós 
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A.4. RÈGIM DE PROPIETATS 
 
L’edifici del Palau dels Pinós és propietat de l’Ajuntament de la vila de Bagà, d’acord 
amb la compra de l’any 1989, amb l’objectiu de destinar-lo a fins culturals. 
 
A continuació s’adjunta la documentació que acredita la compra, així com les diferents 
peticions de subvencions. 
 
Sol·licitud de subvenció: 
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Carta de petició de la subvenció: 
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Concessió de la segona fase per a Centre d’estudis medievals del Pirineu: 
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BOE 1994: 
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A.5. Règim urbanístic. Fitxes inventari Patrimoni Cultural. 
 
En l’apartat 1.3, corresponent a legislació especifica, a s’explica que l’edifici del Palau 
dels Pinós, a banda de ser un BCIN, figura catalogat a les NNSS,  aprovades l’any 
1983, amb la clau 1a,E2 , elements a conservar. ( vegeu plànol pàgina 14) 
 
Aquesta mateixa qualificació s’ha mantingut en la proposta de POUM ( Pla 
D’ordenació Urbanística Municipal) en fase de redacció, tal i com s’expressa al plànol 
següent. 
 

 
 
A la vegada, l’any 2003 l’Oficina de patrimoni cultural de la Diputació de 
Barcelona, ja va realitzar un inventari del patrimoni cultural de la vila de Bagà, 
redactat per Mª Aigua Cortés, i que qualificava el palau com un indret d’elevada 
espectativa arqueològica, com ho pot ser tot el nucli medieval. 
 
S’adjunta la fitxa nº 3, de l’inventari de patrimoni cultural de la vila de Bagà elaborada 
per Mª Cortès i Elia. Avià, 2003. 

Palau dels Pinós 
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A.5.1. FITXES INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 

PALAU 

Ubicació: Nucli històric. Pujada de Palau, 7. 08695 
BAGÀ  Codi: 1.1 

Àmbit: Patrimoni immoble Tipologia: Edifici 

Ús actual: Oficina de Turisme i Centre del Catarisme Titularitat: pública 

   

 

Autor:  

Any:  

Estil: Baixa Edat Mitjana. Barroc Segle: XIII-XVIII 

Estat Conservació: regular 

Notes Conservació: Nivell protecció a les NNSS de Bagà any 1983: 1a (elements a conservar). 

Accés:   

Altres ref.: 4, 5, 22, 24, 32, 40, 42, 69  

Num. Inventari: IPAC nº ACCN-576. Any 1982. CCAA 
I011741   

Protecció: legal  

Notes Protecció: BIC, R-I-51-5193, llei 16/19550625/BOE 

Autor fitxa: Cortés Elía, Mª del Agua   

Data registre: 15/10/2003  

 

Descripció 

L’actual edifici ocupa el lloc de l’antiga residència palau-castell dels senyors de Pinós, en una illa sencera 
de la zona més elevada del turó on s’assenta la vila, limitat per la plaça dels Especiers a ponent, el carrer 
de la Muralla a tramuntana, el carrer de Palau a migdia. Constitueix un ampli recinte clos amb un casal del 
segle XVIII i la petita edificació de la “capella de Palau”. La casa està formada per dos cossos que formen 
angle recte, de planta, pis i golfes, coberts amb teulades a doble vessant amb els careners perpendiculars 
a la façana de l’edifici central i que s’obren a un pati central tancat a modus de baluard. En la planta baixa 
d’aquests dos cossos s’obren arcs escarsers de pedra, un al cos principal i tres arcs al perpendicular, tots 
ells de les mateixes dimensions i que formen uns porxos. L’edifici és fruit de diferents èpoques 
històriques, tot i que la major part data del segle XVIII sobre una possible estructura medieval. El cos de 
ponent és el més noble, presenta una escala al costat esquerre, il·luminada per una llanterna, avui 
desapareguda, que els baganesos anomenaven “el cel de Palau”. Al pis principal es troben les estances 
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dels senyors decorades amb pintures murals neoclàssiques. Al cos perpendicular s’han habilitat dues 
grans sales, una a cada pis, amb tres balcons al pis i tres ulls de bou a les golfes; a la façana exterior 
encara s’endevinen unes ornamentacions pictòriques de la mateixa època que les interiors. Tanca el 
baluard per llevant la capella de Palau, i per ponent els anomenats horts de Palau, actualment solar sense 
edificar i en el que es troba l’accés a un túnel subterrani que comunicava el Palau amb el riu. Actualment, 
després d’una intervenció arquitectònica que encara està per finalitzar, s’ha ubicat a la planta baixa el 
Centre Medieval i dels Càtars de Bagà i l’oficina de turisme de la vila. Tot i que l’edifici que veiem 
actualment data del segle XVIII, encara es poden esbrinar alguns elements procedents de l’Edat Mitjana: 
els murs nord i est encara poden conservar panys de l’antiga muralla que tancava la vila per aquest 
costat, així com una torre de defensa (Subirana), el basament d’una altra torre circular i el lloc que 
possiblement ocupava la torre de Santa Maria al costat de la capella. Formant part de l’edifici, al costat de 
ponent, s’endevinen traces de la que podria ser la torre de l'homenatge amb un portal de mig punt que 
dona accés al recinte des de la plaça de l’Especier, actualment tancat; i un altre portal que s’obre a la part 
de darrera de l’edifici, actualment en ruïnes; la llinda de la porta és de doble biga de fusta formant llinda 
horitzontal a la part interna de l’arc de mig punt. Sembla possible que tan sols la base d’aquesta torre sigui 
d'origen medieval, essent la resta una reconstrucció d’èpoques posteriors. En realitzar la segona fase de 
rehabilitació de l’edifici van aparèixer estructures antigues al costat del mur de llevant que van motivar la 
realització d’una excavació d’urgència a càrrec de Carme Subirana i Icíar Alonso del 26 de febrer al 6 de 
març de l’any 1998. El seguiment arqueològic detectà l’aparició d’estructures antigues entre les que 
destaca un paviment empedrat del segle XVIII, un altre paviment de calç i un mur semicircular 
possiblement corresponent a una torre de les més tardanes. No es va constatar estratigrafia ni material 
arqueològic. 

 

Observacions 

A més d'estar protegit per tenir la categoria de BIC, està inclòs als Plans d’Ordenació Municipal (1983) 
amb nivell de protecció 1a (elements a conservar). Mapa del nucli antic de Bagà. Diputació de Barcelona, 
servei cartogràfic. Escala 1:1000. 

 

Història 

El Palau es troba a tramuntana del perímetre de l’antiga vila, dominant el nucli antic amb una posició 
dominant degut al desnivell que ofereix el terreny en decreix cap al riu. Hem de trobar els seus orígens a 
l’Edat Mitjana, moment en que s’establiren i fundaren la vila els barons de Pinós, que tenien la seva 
residència al castell ja esmentat al 1234. A l’edat mitjana hi ha diferents notícies històriques sobre el 
castell: al segle XIV es parla de la Torre Subirana, ubicada a la part alta del recinte emmurallat; al segle 
XV es parla de la construcció d’un nou escriptori al castell (Serra Vilaró, 1989). A partir del segle XV es 
comença a anomenar "palau" o "palauet". Segons diferents autors (VILADÈS, 1996; CASCANTE, 2000) 
l’anomenada "Torre de l’Homenatge" seria el portal d’accés al castell a partir del segle XIV. A inicis del 
segle XVIII l'edifici era propietat de Francisco Roset i Badia, casat amb Maria que va heretar la casa en 
morir aquest. Posteriorment es va casar en segones núpcies amb Francisco de Còdol. Durant la guerra 
dels Segadors l’edifici va ser cremat i al segle XVIII va ser reconstruït primer per Francisco Roset i 
després pels senyors de Còdol (llibre de la família Còdol que es conserva a l'arxiu municipal de Bagà). 
Per tant aquest edifici conserva pocs elements medievals. A la mateixa època es va construir la capella. 
Entre els anys 1990 i 1995 es va realitzar una rehabilitació de l'edifici per l'arquitecte Josep Vidal i Arderiu 
que va refer la teulada i modificar elements estructurals, entre ells va fer la coberta i part de les escales 
del Cel de Palau o caixa de l'escala principal. L'estiu de 2003 es va ubicar el Centre Medieval i dels 
Càtars, així com l'Oficina de Turisme de Bagà a la planta baixa de l'edifici, després d'una rehabilitació 
seguint un projecte de Xavier Escura amb la col·laboració de Jaume Batista. 

Bibliografia 

CASCANTE, P. (2000). El Palau dels Pinós a Bagà. A Bagadanum. Vol. III. Associació Medieval de Bagà. 
Pp. 11- 36). DALMAU, R.; CATALÀ ROCA, P. (1976). Els castells catalans. Ed. Rafael Dalmau. 
Barcelona. Pp.840-855. SERRA VILARÓ, J. (1930). Baronies de Pinós i Mataplana. Investigació als seus 
arxius. 3 vols. Reedició de 1989 del Centre d'Estudis Baganesos. SUBIRANAS, C.; ALONSO, I. (1998). 
Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al Palau de Bagà. Abril de 1998. Dispositada a l’arxiu 
del Servei d’Arqueologia de Catalunya. 
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CAPELLA DE PALAU 
 

Ubicació: Nucli històric. Pujada de Palau, 7. 08695 
BAGÀ  Codi: 1.1 

Àmbit: Patrimoni immoble Tipologia: Edifici 

Ús actual: Sala d'exposicions temporal Titularitat: pública 

   

 

Autor: Construïda per iniciativa dels senyors de Còdol.  

Any: 1779 

Estil: Moderna amb origen medieval Segle: XVIII 

Estat Conservació: regular 

Notes Conservació: Nivell protecció a les NNSS de Bagà any 1983: 1a (elements a conservar). 

Accés:   

Altres ref.: 3  

Num. Inventari: IPAC, nº 2985, any 1982   

Protecció: inexistent  

Autor fitxa: Cortés Elía, Mª del Agua   

Data registre: 15/10/2003  

 

Descripció 

La capella de palau es troba a llevant de l’edifici de Palau i tancant el recinte que aquest ocupa per la 
banda del carrer Pujada de Palau. És un edifici de planta rectangular cobert amb volta de canó feta de 
pedra tosca. No té absis, però si una petita sagristia darrera de la zona que ocuparia l’altar i en la que es 
conserva un rentamans decorat amb una cara esculpida en pedra (per la sortida de l'aigua). Al seu interior 
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conserva un estucat força malmès, amb una motllura de guix a la base de la volta. Té un petit cor a la 
zona de la porta principal que s'obre a la Pujada de palau i que és d'arc de mig punt. La façana principal 
conserva l'arrebossat al voltant de la porta i d'un ull de bou circular, amb motius neoclàssics policromats 
en mal estat, amb l'anagrama de Maria i la data 1779. També es conserva l'espadanya d'un sol ull per una 
campana. A l'exterior la teulada és d'una sola vessant. La capella té una altra porta oberta al pati d'armes 
de Palau. Destaca a l'interior l'enrajolat del terra, amb rajoles fetes a mà i que conserven marques del 
productor. 

 

Observacions 

Tot i que es va fer una restauració de la capella, els esgrafiats de la façana es conserven en mal estat. 
Mapa del nucli antic de Bagà. Diputació de Barcelona, servei cartogràfic. Escala 1:1000. 

 

Història 

Segons Serra Vilaró (1930) aquesta capella ocupa el lloc de l’antiga església de Santa Maria del Castell, 
la més antiga de Bagà bastida dins el murs de la vila, que va ser cremada i derruïda pels francesos al 
1625. Aquesta primera església és citada al 1294, al 1288, 1290, 1293, 1322, 1365, 1395 (Serra Vilaró, 
1930), i era l'església dels barons de la vila. L’actual edifici va ser construït al 1779, tal i com indica la data 
esgrafiada a la façana, pels barons de Códol com a capella privada de la seva residència. El 1926 va 
tornar a ser restaurada i tornada al culte (CABALLÉ, 1998) pels propietaris, el matrimoni de Ramon 
Calderer i Assumpció Noguera. Després de la Guerra Civil es convertí en una pallissa i la porta principal 
va ser tapiada, obrint una altra a l’era de la casa. Fa aproximadament cinc anys, fruit d'una campanya 
popular, es va restaurar la capella que s'ha recuperat com a patrimoni de la vila, reobrint la porta que dóna 
a la Pujada de Palau. 

 

Bibliografia 

CABALLÉ. F. (1998). El Déu de Bagà. Columna Albí eds. GAVÍN, J.M. (1985). Inventari d'esglésies. Vol. 
17 El Berguedà. Ed. Arxiu Gavín. Barcelona. SERRA VILARÓ, J. (1930). Baronies de Pinós i Mataplana. 
Investigació als seus arxius. 3 vols. Reedició de 1989 del Centre d'Estudis Baganesos. 
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PINTURES MURALS DE 
PALAU 

Ubicació: Nucli històric  Codi: 1.3 

Àmbit: Patrimoni immoble Tipologia: Element arquitectònic 

Ús actual: Centre cultural Titularitat: privada 

   

 

Autor:  

Any:  

Estil: Neoclàssic Segle: XVIII 

Estat Conservació: regular 

Notes Conservació: Nivell protecció a les NNSS de Bagà any 1983: 1a (elements a conservar). 

Accés:   

Altres ref.: 3  

Num. Inventari:   

Protecció: inexistent  

Autor fitxa: Cortés Elía, Mª del Agua   

Data registre: 10/01/2004  

 

Descripció 

A la primera planta de l'edifici de Palau es troben un grup de pintures murals repartides en les diferents 
cambres que es troben a la banda nord-oest de l'edifici. Aquest correspon a la planta noble de l'edifici 
reconstruït al segle XVIII. Hi ha un total de set habitacions amb policromia a les parets i, en alguns casos, 
també als sostres. En general les pintures són de tipus neoclàssic, d'influència italiana, i possiblement 
realitzades per algun pintor local. Les sales han rebut diferents denominacions ens base al tipus de 
pintures i que ens ajuden a distingir-les. Així tenim la cambra Pompeiana (sobre el centre dels Càtars) que 
disposa d'alcova, amb un dolent estat de conservació ja que presenta pèrdues en la capa pictòrica i capa 
de preparació, escletxes profundes, taques d'humitat, guixades fetes amb carbó i esquerdes tapades amb 
ciment de forma molt barroera. Presenta una decoració pictòrica en colors predominantment rosats 
dividida en franges verticals en les que hi ha uns gerros i cortinatges a l'interior de l'alcova. El sostre és 
decorat seguint la mateixa simetria marcada pel centre. La sala de les Cariàtides o sala daurada, 
comunica amb l'escala d'accés al Cel de Palau; també presenta un estat de conservació molt degradat. La 
decoració pictòrica és de tipus ornamental geomètrica i daurada amb or fi. La sala de les Columnes és la 
sala central i una de les principals. Està decorada amb columnes entre les que hi ha escenes mitològiques 
(Neptú i les sirenes, la forja de Vulcà, Caront amb la barca) i decoració arquitectònica sobre un sòcol que 
imita marbre. El seu estat de conservació és bo després de les intervencions que s'han realitzat, tot i que 
encara resta un pany de mur i el sostre als que manquen capes de la preparació pictòrica. La cambra 
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Napolitana és una sala amb alcova que es troba a continuació. Va ser objecte de les primeres campanyes 
de restauració que han cobert totalment la pintura antiga. La capa de preparació és molt fina i el morter és 
de color siena natural, fet que li ha donat el sobrenom de saló Rosa. La sala presenta ornamentació 
geomètrica i columnes que emmarquen paisatges. L'alcova, separada de la sala per un arc conopial, 
presenta decoració floral i cortinatges. Totes tenen un sòcol de imitació de marbre. Darrera d'aquesta sala 
hi ha dues petites comunicades entre si per una porta i finalment la sala del Mapamundi o dels Quatre 
Continents que es troba en molt mal estat de conservació i amb dues figures humanes. 

 

Observacions 

Mapa topogràfic de Catalunya editat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya E/ 1:5.000. 

 

Història 

El Palau es troba a tramuntana del perímetre de l’antiga vila, dominant el nucli antic amb una posició 
dominant degut al desnivell que ofereix el terreny en decreix cap al riu. Hem de trobar els seus origen en 
l’Edat Mitjana, moment en que s’establiren i fundaren la vila els barons de Pinós, que tenien la seva 
residència al castell ja esmentat al 1234. A l’edat mitjana hi ha diferents notícies històriques sobre el 
castell. A inicis del segle XVIII l'edifici era propietat de Francisco Roset i Badia, casat amb Maria, que va 
heretar la casa en morir aquest. Posteriorment es va casar en segones núpcies amb Francisco de Còdol. 
Durant la guerra dels Segadors l’edifici va ser cremat i al segle XVIII va ser reconstruït primer per 
Francisco Roset i després pels senyors de Còdol (llibre de la família Còdol que es conserva a l'arxiu 
municipal de Bagà). Per tant aquest edifici conserva pocs elements medievals. A la mateixa època es va 
construir la capella. Entre els anys 1990 i 1995 es va realitzar una rehabilitació de l'edifici per l'arquitecte 
Josep Vidal i Arderiu que va refer la teulada i modificar elements estructurals, entre ells va fer la coberta i 
part de les escales del Cel de Palau o caixa de l'escala principal. L'estiu de 2003 es va ubicar el Centre 
Medieval i dels Càtars, així com l'Oficina de Turisme de Bagà a la planta baixa de l'edifici, després d'una 
rehabilitació seguint un projecte de Xavier Escura amb la col·laboració de Jaume Batista. Les pintures 
murals de les habitacions del primer pis han estat objecte de diferents intervencions per restaurar-les, en 
concret quatre campanyes. La primera es va realitzar l'any 1992 pel restaurador Emili Julià i el seu equip 
amb el seguiment del Servei de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya. Va ser una 
intervenció d'urgència consistent en la fixació de les capes de pintura i dels seus suports per tal d'evitar el 
despreniment dels murs; una neteja superficial per eliminar pols i l'anivellament d'esquerdes i forats a 
totes les sales. L'octubre del 1994 es va fer la segona intervenció a càrrec del mateix restaurador. Es va 
restaurar la cambra Napolitana i l'alcova contigua amb un criteri poc conservador ja que es va repintar 
totes les pintures de les dues sales no deixant a la vista la policromia antiga. La tercera (any 2002) i 
quarta (any 2003) intervencions es van realitzar pel Servei de Restauració de Bens Mobles de la 
Generalitat de Catalunya, a càrrec de la restauradora del Servei, Núria Lladó Moreno en col·laboració de 
les becàries Anna Garcia Rey, Bet Garcia Talavera i Montserrat Díaz (aquesta darrera només va participar 
en la tercera intervenció). Totes dues campanyes es van destinar a la restauració de les pintures de la 
sala de les columnes, restaurant tres dels angles de la sala i restant encara per restaurar un dels angles i 
el sostre. Es va consolidar la capa de suport de la policromia, es va fixar la capa pictòrica, netejar i es va 
fer una reintegració cobrint blancs i sense modificar la pintura original. El cost de la intervenció va anar a 
càrrec de la Generalitat, mentre que l'estança de les restauradores i el sou de les becàries va anar a 
càrrec de l'Ajuntament de Bagà. 

 

Bibliografia 

Documentació realitzada amb ajuda de Jaume Batiste. 
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El mateix inventari fa al·lusió a altres elements de l’edifici els quals tant sols 
esmentarem a continuació. Entre les fitxes destaquen: 

 
Fitxa nº 4:  Muralles 
Fitxa nº 21:  Torre Sobirana. 
Fitxa nº 29:  Torre de l’homenatge. 
Fitxa nº 30:  Estructura semicircular a la paret nord . 
Fitxa nº 59:  Passadís de palau. 
 
Per altra banda, a l’any 2005, el Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la 
Diputació de Barcelona va realitzar un estudi sobre els criteris d’ìntervenció del nucli 
antic de Bagà, establint una normativa específica i un inventari del mateix, per a ser 
integrat en el POUM.  
 
Aquest estudi va ser realitzat pels historiadors Raquel Lacuesta, Imma Vilamala, David 
Galí i l’arquitecte José Sanz. 
 
A continuació s’adjunten les fitxes al·lusives al Palau. 
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A.5.2. FITXES D’INVENTARI D’ELEMENTS ARQUITECTÒNICS DEL NUCLI ANTIC 
DE BAGÀ 

 
 

DENOMINACIÓ: PALAU DELS CÒDOL – CASTELL DELS PINÓS 
 

                     
 Façana de tramuntana                                        Plànol de situació 

 
Façana de tramuntana 
 
SITUACIÓ: Carrer Muralla s/n - Pujada de Palau, 7 – Plaça dels Especiers 
 
DESCRIPCIÓ:  Casal senyorial de propietat municipal que ocupa una illa sencera de la zona més 
elevada del turó on s’assenta la vila històrica. El palau està format per dos cossos principals de 
planta rectangular  en forma d’ela que convergeixen en uns espais oberts com l’antic pati i l’era, 
a migdia. Són construccions de planta baixa i dos pisos. A les façanes septentrionals hi ha molt 
poques obertures amb un clar domini del ple sobre el buit. Els murs són de maçoneria i de 
paret de tàpia. Les cobertes són de teula àrab i a dues vessants. Les cobertes dels dos edificis 
s’han restaurat recentment per alllotjar-hi el Centre Medieval i dels Càtars de Bagà i tenen 
canals i baixants metàl·lics. Sobre l’edifici de l’extrem nord-oest s’ha reconstruït amb elements 
moderns el perfil d’una torre que hi havia.   
 
PROTECCIÓ EXISTENT: BCIN, R-I-51-5193; NSAB (1a, element a conservar i Equipament)  
 
INVENTARIS:  ; IPCB, fitxa núm. 3; IPAC  ACCN-576 i IPARC, jaciment 1011741. 
      
PROTECCIÓ PROPOSADA: Inclusió al Catàleg de Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de 
Bagà  
 
NIVELL DE PROTECCIÓ PROPOSAT: I  Edifici (Conjunt del Palau) 
 
CARACTERÍSTIQUES ARQUITECTÒNIQUES I CONSTRUCTIVES: Façana amb formalització de caràcter 
tradicional i amb més proporció de massís de paret que d’obertures. 



 
 
 

 
Pàg.33 

 
ELEMENTS D’INTERÈS: Els murs nord i est encara poden conservar panys de l’antiga muralla que 
tancava la vila per aquest costat, així com una possible torre de defensa, el basament d’una 
altra torre circular i el lloc que ocupava la torre de Santa Maria al costat de la capella. 
 
 
OBSERVACIONS:  
 

     
Façana de tramuntana    Façana de tramuntana 
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DENOMINACIÓ:   HORTS DE PALAU 

                                                                                         

                                        
 
                           
Foto       Plànol de situació 
 
SITUACIÓ:  Carrer Especier s/n – Pujada a l’Especier, s/n  
 
DESCRIPCIÓ:  Mur de tanca dels horts situats a migdia del conjunt del Palau. 
  
PROTECCIÓ EXISTENT: BCIN R-I-51-5.193; NSAB (1a, element a conservar) 
 
INVENTARIS:  IPCB 3; IPAC ACCN 576-AN, i IPARC, jaciment 1011741. 
      
PROTECCIÓ PROPOSADA: Inclusió al Catàleg de Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de 
Bagà  
  
NIVELL DE PROTECCIÓ PROPOSAT: I (Com a edifici); II (en tant que forma part del conjunt 
arquitectònic del carrer Especier) 
 
CARACTERÍSTIQUES ARQUITECTÒNIQUES I CONSTRUCTIVES: FMur de maçoneria. 
  
ELEMENTS D’INTERÈS: Forma part del conjunt de Palau i del carrer Especier. 
 
OBSERVACIONS: 
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DENOMINACIÓ:   PALAU DE BAIX  

                                                                                        

                                                  
 
           
Foto       Plànol de situació 
 
SITUACIÓ:  Plaça de l’Especier, 2 
 
DESCRIPCIÓ:  Façana de migdia d’un edifici renovat que dóna a la Pujada a Palau. Té planta 
baixa, dos pisos i golfes, parament de maçoneria i dues obertures i un balcó ampitador a 
cadascun dels pisos, tot amb llinda de fusta. La coberta és de teula àrab, amb barbacana, 
canal i baixant fixat a l’extrem oest de la façana.  
 
PROTECCIÓ EXISTENT: NSAB (1c, conservació de l’estructura urbana i edificatòria) 
 
INVENTARIS:  Inexistents. 
      
PROTECCIÓ PROPOSADA: Inclusió al Catàleg de Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de 
Bagà  
 
NIVELL DE PROTECCIÓ PROPOSAT: II (en tant que forma part del Conjunt de la Plaça de l’Especier) 
 
CARACTERÍSTIQUES ARQUITECTÒNIQUES I CONSTRUCTIVES: Façana que adopta caràcter 
tradicional. 
 
ELEMENTS D’INTERÈS:   
 
OBSERVACIONS: 
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DENOMINACIÓ: PALAU DELS CÒDOL (ANTIC CASTELL DELS PINÓS)   

 

                                        
Foto                                                                            Plànol de situació 
 
SITUACIÓ: Pujada a l'Especier s/n (accés a Palau i tanca dels horts de Palau) 
 
DESCRIPCIÓ: Accés al Palau per l'extrem sud-occidental del conjunt edificat, que per la banda 
de llevant limita amb la tanca de maçoneria dels horts de Palau i per la de ponent amb la 
façana lateral de l’edifici de Cal Frareret. A la pujada hi ha una escala recta de fusta per accedir 
a l’accés, que  es conforma a manera d’un edifici de planta quadrangular, a manera de torre, 
amb un espai d'entrada cobert per una volta de pedra, amb un arc escarsser encarat a la 
pujada, a migdia, i unes escales que ascendeixen cap a l'interior del recinte del Palau en 
direcció est, constituint una entrada colzada. La construcció està bastida bàsicament amb 
maçoneria, per bé que els brancals i l’arcada són de pedra picada, en el parament de damunt 
l’arc s’observen dues fileres horitzontals, cadascuna a un nivell, que marquen la situaciód e dos 
antics forjats de fusta avui desapareguts. També cal indicar que la part superior hi ha una mena 
d’eixida i que la coberta és de teula àrab a llata per canal amb ràfec format pel seu voladís, a 
manera de barbacana. 
 
PROTECCIÓ EXISTENT: BCIN R-I-51-5.193 i NSAB (1a, element a conservar). 
 
INVENTARIS: IPCB, fitxa núm. 3; IPAC ACCN-576-AN i IPARC jaciment 101741. 
      
PROTECCIÓ PROPOSADA: Inclusió al Catàleg de Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de 
Bagà. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ PROPOSAT: II (en tant que forma part del conjunt arquitectònic de la pujada 
a l’Especier) i I (com a edifici). 
 
CARACTERÍSTIQUES ARQUITECTÒNIQUES I CONSTRUCTIVES: Accés al conjunt de Palau de caràcter 
defensiu a causa del volum de la construcció, que es formalitza a manera de torre, i del colze 
que forma en l’entrada.  
 
ELEMENTS D’INTERÈS: El valor històric i arquitectònic de la construcció.. 
OBSERVACIONS: Recordar que el conjunt de Palau és de propietat municipal. 
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DENOMINACIÓ: CAPELLA DEL PALAU I PALAU DELS CÒDOL – CASTELL DELS PINÓS 

 

 
 

                 
 
Fotos                                                                            Plànol de situació 
 
 
SITUACIÓ: Pujada a Palau, 7 – carrer de la Muralla, s/n 
 
DESCRIPCIÓ: Casal senyorial de propietat municipal que ocupa una illa sencera de la zona més 
elevada del turó on s’assenta la vila històrica. El palau està format per dos cossos principals de 
planta rectangular, amb forma d’ela que convergeixen en uns espais oberts a migdia. En la 
façana sud-est del conjunt hi ha l’accés principal al Palau, a través d’un barri que s’obre al pati 
on s’aboquen aquells cossos. La façana de migdia de l’edifici de llevant, construcció formada 
per planta baixa, planta noble i golfes, presenta tres arcs rebaixats a la planta baixa, grans 
finestrals verticals a la primera planta i ulls de bou al darrer pis. L’edifici de ponent, de planta 
baixa i dos pisos, presenta a la façana de llevant un arc rebaixat a la planta baixa i dos grans 
finestrals rectangulars a cada planta, i a la façana de migdia també finestrals i algun balcó. Els 
murs són de maçoneria i en l’edifici de llevant la façana és arrebossada. Les cobertes són de 
teula àrab i a dues vessants. Els dos edificis s’han restaurat recentment per allotjar-hi el centre 
medieval i dels Càtars de Bagà i tenen canals i baixants metàl·lics. A tocar de l’accés principal 
es troba la  capella del Palau, dedicada a santa Maria. Es tracta d’un edifici de planta 
rectangular orientat de nord a sud cobert amb volta de canó. Té absis carrat amb una sagristia 
darrera l’altar. A l’interior els murs conserven estuc, força malmès i una línia d’imposta de guix a 
l’arrencament de la volta. Hi ha un petit cor sobre la porta d’entrada. La façana principal té un 
portal d’entrada d’arc rodó i un ull de bou damunt, i conserva un revestiment amb decoracions i 
motius neoclàssics, amb l’anagrama de Maria i la data 1779. La coberta és de teula àrab i d’un 
vessant i a sobre s’aixeca un campanar d’espadanya d’un sol ull.     
 
PROTECCIÓ EXISTENT: BCIN, R-I-51-5193; NSAB (1a, element a conservar i Equipament) 
 
INVENTARIS: IPCB, fitxes núm. 3 i 5; IPAC ACCN-576 i 2.985, i IPARC jaciment 1011741. 
       
PROTECCIÓ PROPOSADA: Inclusió al Catàleg de Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de 
Bagà 
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NIVELL DE PROTECCIÓ PROPOSAT: I (en tant que forma part del conjunt arquitectònic de la pujada 
a Palau) i I (com a edifici ) 
 
CARACTERÍSTIQUES ARQUITECTÒNIQUES I CONSTRUCTIVES: Edificis rehabilitats amb les façanes de 
caràcter tradicional i amb més proporció d’obertures que de massís  
 
ELEMENTS D’INTERÈS:  Els valors històrics i arquitectònics de l’edifici.  
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A.6- ELS USOS ACTUALS 
 
 

A.6.1. Usos actuals 
 
Actualment, l’edifici del Palau dels Pinós està destinat a equipaments municipals. 
 
Per una banda, la capella, restaurada l’any 1997 per voluntaris de la vila, s’utilitza com 
a espai per a exposicions, especialment a l’estiu quant s’hi porten a terme diferents 
actes vinculats a la història de Bagà ( Setmana Medieval, Jornades Càtares, Diades 
culturals...) 
 
El pati d’armes és un espai que va destinat a àmbit d’accés i escenari d’actes a 
l’aire lliure, vinculats i relacionats també amb la història de Bagà i entorns. 
(Conferencies, Sopar Medieval, presentació actes públics, Mercat Medieval...) 
 
La planta baixa dels cossos central i de ponent estan ocupats per una exposició 
permanent amb dos recorreguts diferenciats: 
 

- Un d’interior, amb cinc sales dedicades al Camí dels Bons Homes i la Llegenda 
del rescat de les 100 Donzelles, amb maniquins de personatges històrics que 
parlen del su temps i del que han viscut: un càtar a les masmorres de la 
baronia de Pinós, Guillem de Berguedà, El Trovador Raimon Vidal de Besalú i 
els nobles càtars Arnai i Ermessenda de Castellbò. La llegenda del Rescat de 
les 100 Donzelles s’explica mitjançant un audiovisual en multivisió digital amb 
il·lustracions de Francesc Riart. 

 
- Un altre d’exterior, amb sis plafons on s’expliquen de forma condensada i 

didàctica aspectes del catarisme i de la baronia dels Pinós. 
 
Del conjunt de porxos que envolten aquest pati per la banda nord i oest tant sols es 
troben ocupats els de l’ala de llevant. El del costat nord per l’Oficina de Turisme 
Municipal, que també acull venda de publicacions i artesania. Aquest àmbit resta 
obert diàriament els mesos d’estiu, primavera i Setmana Santa i en règim de caps de 
setmana i festius la resta de l’any. En ella s’hi reparteix informació variada de la vila i 
entorns i alhora serveix com a guixeta de venda d’entrades i llibreria de l’exposició 
permanent o Centre Medieval i dels Càtars. 
 
En el del costat de ponent de la mateixa ala de llevant es varen instal·lar l’any 2008 les 
oficines del Consell regulador del Camí dels Bons Homes, anteriorment amb la 
seu al centre de Recepció del Parc Natural Cadí –Moixeró. 
 
El porxo situat a l’est del pati d’armes és l’espai que distribueix els Serveis públics,  
l’accés a les plantes superiors i l’àmbit d’accés a l’exposició permanent del Centre 
Medieval i dels Càtars que ocupa la resta de la planta baixa 
 
 
La planta primera de l’ala de llevant està ocupada per una única sala polivalent, la 
qual s’utilitza bàsicament per a conferencies i alguna exposició.  
 
El cossos central i de ponent de planta noble o principal contenen el gruix del patrimoni 
immoble i moble de l’edifici amb un conjunt de sales i cambres decorades amb 
pintures murals de caire civil. En caldria destacar “els Cosidors”, “la Sala del 
Mapamundi”, “la Sala de les Columnes”, “la cambra Napolitana” amb la seva 
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corresponent alcova, “La Cambra daurada” i “la cambra Pompeiana” també amb 
alcova.  
 
A banda, en aquesta planta hi ha el vestíbul principal amb l’escalinata noble , 
coneguda popularment com a “ Cel de Palau”, restes de les cuines i de les comunes. 
 
Tots aquests espais han estat restaurats, tant a partir de les intervencions realitzades  
pel Centre de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya, com per les 
actuacions portades a terme en el projecte de restauració redactat l’any 2007 i 
executat entre els anys 2008 i 2009, sota la direcció de l’arquitecte sotasignant. 
 
 
La planta segona de l’ala de llevant està ocupada per una altra sala de les mateixes 
dimensions que la de la planta primera i es troba sense tenir un ús definit. 
 
En conjunt, també s’han restaurat tots els tancaments exteriors de façana i s’ha 
impermeabilitzat la coberta de l’edifici. 
 
Pel que fa als revestiments exteriors, s’han restaurat alguns trams corresponents a la 
façana sud i sud-est, on es troba l’accés principal i els espais porxats. 
 
La part posterior amb restes de les antigues muralles, “ La torre Sobirana” i altres 
dependències de l’antic Palau Medieval han estat restaurades a nivell de garantir la 
seva consolidació i seguretat estructural. 
 
 
 
A.6.2. Pla d’usos. 
 
A banda dels usos actuals, explicats en el punt anterior, l’Oficina de Patrimoni Cultural 
de la Diputació de Barcelona, va realitzar un anàlisi preliminar per a la redacció d’un 
Pla d’Usos del Palau dels Pinós a Bagà. 
 
Aquest estudi proposava un seguit d’usos per a l’interior de l’edifici entre els quals cal 
destacar: l’Arxiu Municipal, una exposició permanent ( actualment en funcionament i 
anomenada “ Centre Medieval i dels Càtars”), el Dipòsit de la col·lecció municipal 
(objectes de tipus arqueològic, etnològic , històric... cedits per part de la població amb 
la finalitat de realitzar un petit museu o col·lecció de caire etnològic), l’Hort Urbà (situat 
a la terrassa inferior), una sala polivalent, una aula didàctica, un espai solemne, 
l’Ajuntament, l’Oficina de Turisme, espais per a Entitats, el Centre d’Interpretació del 
Parc Natural Cadí-Moixeró i un bar.  
 
Per altra banda, el mateix estudi, en fa una valoració dels aspectes positius i negatius i 
finalment estableix tres possibles propostes que tot seguit s’adjunten: 
 
“Opció A: Dedicar tot el conjunt a un gran centre especialitzat en Patrimoni i dedicat 

essencialment a incentivar, informar i satisfer les necessitats del turisme 
cultural. Es tracta de l’opció més arriscada ja que el seu impacte és molt 
difícil d’avaluar a priori. Implicaria reunir al palau l’arxiu municipal amb un 
petit centre de documentació, l’exposició permanent sobre el catarisme, la 
sala de patrimoni local, el dipòsit de la col·lecció municipal, la sala polivalent, 
l’hot urbà, l’aula didàctica, l’espai solemne, l’oficina de turisme i, si és 
possible, el centre d’interpretació del parc Natural cadí-Moixeró i dotar-los 
d’un projecte estratègic de conjunt. Tindria sentit si hi ha una voluntat clara 
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de reorientar l’economia local en direcció al turisme cultural. Cal no ocultar el 
cost de funcionament d’un equipament d’aquesta mena és important i que 
implica la contractació de personal especialitzat i la posta en marxa d’una 
bona política de màrketing, que hauria d’anar molt més enllà del centre en si 
mateix. 

 
Opció B: Fer-hi un centre cultural polivalent, tot mantenint-hi l’exposició permanent i 

altres serveis patrimonials ( arxiu, dipòsit...) i l’oficina de turisme, però 
donant més pes als espais i serveis destinats a la població local, i en 
especial a l’associacionisme cultural. El gruix dels espais pendents 
d’adequar del primer i el segon pis es destinarien llavors a despatxos, 
magatzems i sales d’assaig de les entitats locals, i caldria regular 
acuradament l’ús de la sala polivalent. La viabilitat d’una proposta d’aquesta 
mena depèn de les necessitats reals de les associacions culturals locals, i a 
les que caldria consultar. 

 
Opció C: Traslladar-hi l’Ajuntament com a ús principal, i deixar-hi alguns serveis 

patrimonials com ara el Centre d’Interpretació del Camí dels Bons Homes i 
l’Oficina de Turisme. Es tracta probablement de la solució més econòmica 
per al consistori, però no està exempta de riscos a causa de la situació de 
l’edifici respecte a la resta de la vila i de les limitacions a l’adaptació d’espais 
pròpies dels béns culturals declarats.” 

 
 
Amb base a aquestes tres propostes, l’Ajuntament de la vila de Bagà va iniciar una 
sèrie de reunions, tant amb els grups polítics municipals que conformaven el 
consistori, PSC , ERC i CIU, per tal que formulessin les seves propostes 
 
Aquestes reunions també es portaren a terme a l’ENS coordinador d’entitats de la vila 
així com a les de caire cultural ( Associació Medieval, Bagà Medieval, UBIC...) 
 
Entre les diferents propostes presentades per diferents entitats, cal destacar-ne les 
següents: 
 
Proposta grup del PSC i ERC: 

 
“Aquesta proposa recolliria en part les opcions A i B de l ‘Anàlisi preliminar per  a la redacció d’un pla d’usos per al 
Palau dels Pinós de Bagà redactat per l’oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. A grans trets 
inclouria els següents espais: 
 

- Oficina de Turisme: A més de facilitar la informació i fulletons turístics, l’oficina hauria de formar part de 
l’organització mateixa de l’equipament cultural, i s’hi ha de vendre publicacions i productes tradicionals. 

- Oficina del CBH: Estaria ubicada tal i com ja s’ha establert al costat de l’Oficina de Turisme municipal vigent. 
- Bar: Un equipament obert al públic turístic i cultural  ha de comptar necessàriament amb un servei de bar que 

segons el nostre parer es podria ubicar a la capella amb terrassa  oberta al pati d’armes. 
- Arxiu municipal: L’arxiu històric de la vila necessita urgentment una nova ubicació per condicions d’espai i de 

conservació. L’emplaçaríem a la planta segona del cos que mira al pati d’armes, ja que presenta un espai 
adequat per aquesta tasca. 

- Dipòsit de la col·lecció municipal: La col·lecció local dipositada en un espai inadequat i en unes condicions 
denigrants, s’hauria de catalogar, inventariar i exposar en part a les habitacions de la planta segona 
habilitant-les per temàtica i deixant un espai de recerca per dipòsit i aula de restauració. 

- Exposició permanent ( CMC) : Al mateix emplaçament amb millores tècniques i possibilitat d’ampliació a la 
planta superior. 

- Sala polivalent: és convenient complementar l’exposició permanent amb una programació anual 
d’exposicions temporals per augmentar l’interès del conjunt a més dels usos actuals ( sala de conferències i 
projecció) adaptant-la als usos que requereix un espai públic. 

- Aula didàctica: Un centre d’interpretació ha de tenir un indret específic per a tallers i activitats en grups 
escolars. L’oferta d’activitats didàctiques de qualitat incentiva les visites escolars i incrementa les visites 
familiars de caps setmana. Ubicarien l’espai a la planta noble. 

- Espai solemne: S’haurien de fer plafons explicatius narrant  la història de les pintures, del palau i de la vila ( 
audiovisuals, maquetes, esquemes...)i ambientant les cambres amb el mobiliari d’època ( reproduccions). Les 
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mateixes cambres es podrien  emprar en ocasions específiques per als plens extraordinaris, protocol i 
casaments civils. 

- Hort urbà i part occidental: Aquestes zones haurien d’estar sotmeses a una intervenció arqueològica 
complementada amb un estudi de paraments de l’edifici, la qual un cop finalitzada es podria consolidar i 
museïtzar enriquint el conjunt arquitectònic i ampliant l’oferta patrimonial de l’immoble i de la història de la vila 
( sanejament túnel subterrani, consolidació torres, muralles...) 

 
Abans d’iniciar aquests treballs caldria definir un pla director de les activitats a realitzar: restauració de pintures murals, 
estudi de paraments, excavació arqueològica, projecte museogràfic, adequació d’espais.” 
 
 
Proposta grup de CIU(1)  

 
“Partint d’un projecte bàsic d’un Centre d’estudis Medievals fet per la direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya entre 1990-1995 i l’actual estudi de la Diputació de Barcelona i valorats els avantatges i 
inconvenients de les diferents propostes, la nostra seria la següent: 
 
Tenint en compte que es tracta de l’edifici més emblemàtic de Bagà, de gran valor històric i patrimonial, entenem que la 
orientació que se li ha de donar és d’equipament públic cultural i turístic, de manera que les activitats que s’hi realitzin 
no s’interfereixin. 
 En aquesta línia , doncs creiem que el conjunt hauria d’incloure: 
 

- Exposició permanent: Fem una valoració molt positiva de la seva activitat i per tant creiem que ha de 
continuar ocupant l’espai actual, ampliant i optimitzant-lo. 

 
- Espai per associacions de Cultura popular: seria bo que les associacions  i entitats que vetllen per mantenir 

el nostre tradicionari popular hi tinguéssin un espai propi: Esbart, caramelles, geganters, teatre, ENS... 
- Centre d’estudis Medievals: segons la nostra proposta inicial de Centre d’estudis Medievals , creiem que 

seria oportú prioritzar un espai per a L’Associació Medieval, com a nucli de recerca, publicacions i 
d’actuacions a la vila. 

- Arxiu Municipal: actualment no està en les condicions que caldria, ni s’espai ni de manteniment. Palau seria 
un bon lloc per acollir aquest fons documental. Caldria estudiar quina zona de Palau seria la més apripiada 
per garantir les condicions físiques que aquest servei exigeix. 

- Arxiu Medieval: Podria compartir espai amb el centre d’estudis medievals i disposar d’un servei didàctic que 
oferís tallers, tant per educació primària com de crèdits de síntesi per secundària basats en el nostre passat i 
en l?edat Mitjana en general. 

- Museu de Bagà: On s’hi recollís l’actual col·lecció municipal degudament inventariada i classificada per poder 
exposar al públic acompanyada de plafons informatius. 

- Sala d’Actes:Espai totalment adaptat amb noves tecnologies ( canó de projecció fixa, pantalla motoritzada, 
connexió internet...) i seients fixes i de qualitat amb un aforament de 150 pesones per a presentacions, 
reunions, conferències, xerrades... Entenem aquest espai com a imprescindible si volem potenciar 
l’associonisme i la cultura a Bagà. Estudiar també la possibilitat de llogar per actes puntuals a actuacions 
foranies. 

- Oficina de Turisme: emplaçada actualment dins el recinte de Palau i en funcionament des de l’estiu de 2003.” 
 
(1) Copiat literalment de la carta amb R. Entrada nº 904 de data 31-05-2006 

 
 
Proposta Associació Medieval de Bagà(2)  
 
“Creiem que Palau hauria d’acollir un centre d’interpretació del llinatge dels Pinós, ja que Bagà com a llinatge, com a 
capital històrica de la baronia dels Pinós i Mataplana, hauria de donar a conèixer la història del nostre passat. 
 El Centre Medieval i dels Càtars, on s’explica la història dels càtars, hauria de quedar en un segon pla, ja  que 
aquestes personatges no són propis de la nostra història. Així mateix, des de la nostra entitat, demanem que 
l’audiovisual sobre la llegenda del Rescat de les Cent Donzelles es presenti fora del Centre, en un altre espai, ja que la 
seva  inclusió dins del museu porta confusions a molta gent, que creu que el Rescat té a veure amb els càtars, quan en 
realitat no té res a veure ni amb els càtars ni amb l’època. La nostra opinió sobre els usos de Palau és que els dos 
pisos de sobre el museu s’haurien d’habilitar per donar a conèixer el nostre passat medieval: 

- Arxiu històric ( No l’actual) 
- Biblioteca especialitzada en el mon medieval 
- Sala d’estudi i consulta de fons arxivístic sobre els Pinós( S’hauria de microfilmar o digitalitzar els fons 

dispersos sobre els Pinós que hi ha l’arxiu de la Corona d’Aragó, arxius particulars dels comtes de Barberà, 
de la casa d’Alba a Sevilla, l’arxiu Nacional de Madrid, etc.) 

- Sala-museu d’història, arts i costums de la vila de Bagà, que estaria a mig camí d’un ecomuseu, on es podria 
ubicar el material de la col·lecció local i altres sobre la vida quotidiana que puguin aportar els veïns del 
municipi. 

- Sala d’audiovisuals. 
- La capella seria un lloc idoni per emplaçar-hi una exposició permanent sobre la festa de la Fia faia, ja que és 

la nostra festa més emblemàtica i per la qual s’està lluitant perquè sigui la Festa Tradicional d’Interès 
Nacional. En aquests moments no hi ha cap lloc on s’expliqui en que consisteix la festa. 
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- L’actual hort hauria de ser una plaça pública on poder-hi fer actes a l’aire lliure. 
- S’hauria de reconstruir la pallissa, que va caure, ubicada al costat de l’hort, on s’hauria de fer-hi una cafeteria 

a la planta baixa i un habitatge pel guarda l primer pis. 
- Palau hauria de ser la seu de la ruta del Rescat de les 100 Donzelles. Aquest projecte el tenim a l’Associació 

Medieval de Bagà per desenvolupar: la ruta uneix les poblacions de Bagà i Vilaseca passant per diferents 
localitats que històricament pertanyien a la baronia dels Pinós i que hipotèticament seguiria el mateix que el 
camí que va seguir la comitiva per anar a embarcar el Rescat a la platja de Vila-seca. 

- Finalment hi hauria d’haver una sala per exposicions itinerants.” 
 
(2) copiat literalment de la carta amb R.E. nº 951 de data 9-06-2006: 
 

Les propostes realitzades per les entitats que formen part de l’entitat Bagà Medieval 
organitzadors de les festes de la baronia ( ENS, Coordinador d’entitats, Grup de Teatre 
la Faia, Esbart Cadí de Bagà, Associació de comerciants i empresaris de Bagà, APA 
del CEIP Galceran de Pinós, Associació Baganesa de Caça, Grup d’Arquers de Brocà 
i Associació Medieval de Bagà) comparteixen el mateix argument que l’exposat en 
l’anterior apartat quant parlàvem de la proposta de L’Associació Medieval. 
 

Finalment la proposta plantejada per  La colla de Geganters i els Amics de les motos 
de Bagà és la següent(3)  
 
“Després d’escoltar algunes propostes a la reunió de l’Ens del dia 8 de Juny de 2006 i de trobar-hi moltes coses 
encertades, pensem que l’oficina de turisme no hauria de ser a Palau, sinó en un altre lloc més cèntric, o almenys un 
punt d’informació o delegació d’aquesta, ja que quan un turista arriba a dalt a Palau ja fa una estona que volta perdut 
pel poble preguntant on ha d’anar, i aquest punt per lleig que ens sembli hauria de ser al capdamunt del Passeig del C/ 
Raval per arreplegar tant els que vénen del Túnel del Cadí com els que venen de Barcelona. Creiem també que estaria 
bé que l’oficina del Camí dels Bons Homes hi tingués un bon lloc, encara que no necessariament, tot depèn de com es 
reparteixi l’espai. De sales de reunions en tenim unes quantes escampades per tot el poble, i per tant pensem que allà 
dalt no en fa falta cap. També pensem que cap cosa que ja tenim en molt bones condicions com són l’Ajuntament i les 
Oficines del Parc Natural del Cadí Moixeró ha de ser ubicat a Palau. L’exposició dels càtars està bé on és, però si per 
conveniències d’espai s’ha de moure dins d’altes habitacions ho veiem bé. Però el que més interessant que hi veiem és 
que el que hi hagi sigui viable econòmicament. Ja ens han explicat la subvenció que hi ha per fer-ho tot i el que ha de 
posar l’Ajuntament, i fins aquí tot molt bé, però això té una continuïtat que és el manteniment de l’edifici com pot ser la 
llum, aigua, calefacció, salaris dels treballadors..., i sobretot la manera de que l’ajuntament pugui ara tornant el préstec, 
potser és una utopia, però seria interessant que això s’autofinancés, i per això proposem que a part que hi hagi la visita 
pagant per tot el que s’hagi restaurat,que sempre són barates, el museu, l’arxiu històric microfilmat...i per tal d’obtenir 
uns bons ingressos econòmics ja que l’edifici té un grapat d’habitacions buides, la ubicació a Palau d’un Hotel Temàtic 
Medieval, o si no hi ha prou espai que sigui Bar restaurant amb diversos apartats com podrien ser un menjador on es 
podria degustar menjar medieval, un grup de monitors animadors que farien tallers i actuacions esporàdiques , 7 de 
diferents, un cada dia de la setmana, així no hi hauria repetició i crearia adicció el fet de no poder ser al següent. Les 
actuacions podrien ser com caça de bruixes, executar reus, lluites , tir amb arc, joglars... Les activitats podrien ser 
preparar cuina medieval, tallers de fusta , cuir, etc. Se n’hauria de buscar tant d’estiu com d’hivern per tal de que hi 
hagués continuïtat durant tot l’any, encara que tots sabem  que segons les actuacions varia el turisme i no es pot negar 
a ningú l’estada a Palau si el dia després vol repòs o anar a esquiar. També hi hauria d’haver un bon servei de bar on 
tothom podria gaudir d’alguna d’aquestes activitats, o senzillament fer un got o còctel medieval ambientat en l’època , 
tot això permanentment sense esperar la Setmana Medieval, que seria la traca final de l’any Medieval de la Baronia de 
Pinós en la que s’hauria de bolcar tot el poble tant ambientat com fos possible tipus patum de Berga, Passió 
d’Esparreguera... 
Naturalment un visitant hauria de poder triar per separat si vol hospedar-se a l’hotel temàtic, anar al bar amb 
actuacions,visitar el Museu i les restes de Palau, tot per separat o en diferents pacs. Seria realment imprescindible el 
vestuari, ningú no podria anar pel recinte vestit de carrer, hi hauria un guarda-robes on poder triar un vestit medieval de 
diferents games; des de un noble fins un captaire, o una senzilla túnica , coses senzilles per anar a fer un got medieval, 
o fins i tot un comiat de solters amb es barons disfressats durant uns quants dies, tot això complementat amb activitats 
a l’aire lliure fora del recinte de Palau amb excursions a cavall a peu per dins del casc antic, anar a fer activitats a fora 
del poble, fer tallers fora del poble com la búsqueda de plantes medicinals... 
 
Pensem que en relació amb la possible competència amb altres hotels de la vila ; la tarifa de preus ja que és temàtic 
hauria de ser superior a les altres, perquè no sigui dit que es crea competència des de l’Ajuntament. Pel que fa a la 
gestió d’aquest hotel temàtic, primer temptejaríem els actuals hotels per si estarien interessats en portar-lo ells abans 
que qualsevol altre.. 
 
Tot això junt amb la propera restauració de l’església i el Casc Antic que tenim crea un punt de parada en la ruta de 
qualsevol turista única en la comarca i molt millor que la que hi ha a moltes altres, ja per desgràcia semblem abocats a 
viure del turisme, i davant d’això hem d’intentar de ser dels millors per sobreviure. Això generaria llocs de treball 
directes i indirectes i la viabilitat econòmica del manteniment de l’edifici, ja que un poble medieval sense castell o palau 
està bastant coix si heu vist una mica de mon. 
Tot això, tal i com vem dir a la reunió, s’hauria de senyalitzar la carretera de manera molt estrident, de manera que fes 
mirar el cartell, tal com tenen a França i us assegurem que per experiència propia, la gent tindria ganes de tornar, 
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explicar-ho als amics, fer fotografies, etc. També s’hauria de posar en marxa la pàgina web de l’Ajuntament de Bagà i 
enviar tríptics a les oficines d’informació de pobles veïns de la comarca del Berguedà i de la Cerdanya...” 
 

Aquesta és la proposta dels Amics de les Motos i de la colla de geganters.” 

(3)Copiat literalment de la carta R.E nº 970 de data 13/06/06 
 

En conclusió, ateses les nombroses i variades possibilitats plantejades, tant per 
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació com les proposades pels diferents grups 
polítics i diverses entitats, queda reflectida clarament la necessitat de la redacció 
d’un Pla d’Usos on s’analitzin les necessitats de la població i la possibilitat 
d’allotjar-los en l’edificació singular del Palau.  
 
Usos que caldrà implementar, tenint en compte els condicionants historico-
arquitectònics de l’edifici, els requeriments de les instal·lacions pròpies i de les 
normatives vigents, atesa la declaració de Bé Cultural d’Interés Nacional. 
 
Per tant, i en tant en quant no es redacti el pla dusos definitiu per part de l’Ajuntament, 
les intervencions que s’executin, hauran d’anar encaminades necessàriament a la 
recuperació dels espais interiors, la restauració material, estructural, constructiva, 
ornamental i pictòric de l’edifici; a la millora de l’accessibilitat i la seguretat, així com a 
implementar aquelles instal·lacions (enllumenat, incendis, etc) que millorin la qualitat 
ambiental dels espais interns i la seguretat de les persones. 
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A.7. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI. ESTAT ACTUAL 
 
L’edifici del Palau de Bagà s’organitza en tres cossos els quals tanquen i delimiten la 
part nord-oest del solar. Pel costat est del solar, es situa paral·lelament al límit, l’antiga 
capella de Santa Maria, amb accés des del carrer de la pujada a Palau i relacionada 
amb el pati d’armes a través de la portalada de la façana de ponent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.7.1. L’entorn exterior més inmediat. 
 
Tot aquests cossos articulats, configuren el pati d’armes, orientat a sud. L’accés al pati 
d’armes es realitza per l’extrem nord des del carrer de la Muralla, a través del porxo de 
tramuntana (sota el cos de llevant); per l’extrem sud-est, a través de la portalada del 
carrer pujada a palau; i, finalment, pel límit sud, a través de la pujada des de la plaça 
de l’especier. 
 
El carrer de la Muralla que falqueja tota la façana nord del conjunt del castell és un 
carrer gairebé pla, de nova urbanització. En l’extrem oest limita amb un sector de 
terreny, elevat aproximadament 1m. des del carrer, on es va instal·lar (a la intervenció 
de l’any 2008-2009) l’escala de sortida d’emergència de la planta primera. Aquest 
sector de terreny allotja les traces d’una antiga fàbrica. 
 

c/ de la Muralla i sector 
nord-oest (2009) 
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El carrer de pujada a palau correspon a un carrer amb una gran pendent format per 
diverses graonades de pedra. Aquest carrer permet l’accés, a la capella, per la seva 
façana sud i, al pati d’armes, per l’extrem est a través de la portalada, formada per un 
arc adovellat de carreus de pedra amb dovelles completament tallades i molt ben 
ajustades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accés a l’església des del c/pujada a Palau (2008).  Portalada d’accés al pati d’armes (2009) 
 
L’accés des de la plaça de l’especier correspon a una escalinata amb una part inferior 
de graonat de pedra i una part superior de graonat de fusta amb barana també de 
fusta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vistes de l’escalinata des de la part inferior (2007) i des de la superior(2009). 
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A.7.2. El Palau. 
 
Imatge exterior. 
 
El cos de llevant amb una planta de 
proporcions rectangulars, s’emplaça 
paral·lelament al límit nord. Està format 
per planta baixa, planta pis i planta 
segona o sota-coberta. La coberta és 
inclinada a dues vessants amb el 
carener paral·lel a façana nord i 
acabada amb teulada àrab. 
 
 
 
Les obertures de cos de llevant es situen en la façana sud sobre el pati d’armes. 
Aquesta façana es composa en planta baixa per tres arcs rebaixats o escarsers, amb 
l’arrancada a partir de les impostes de pedra tosca, lleugerament bisellades i amb 
sòcol de pedra picada. La façana de planta pis es composa per quatre balconeres, 
amb barana de ferro al pla de façana. La façana de la planta sotacoberta es composa 
per quatre finestres de forma el·líptica, i centrats de l’eix de les obertures de planta 
primera.  
 
Tot el parament està bastit a base de maçoneria de pedra, còdols i argamassa de calç, 
de to rosat i amb testimonis d’haver estat estucat amb un revestiment de morter de 
calça de color marró terrós.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Façana de migdia del cos de llevant (abril 2009) 
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El cos central té façana a migdia i a 
llevant, orientada al pati d’armes i 
delimitant-lo. 
 
La façana de llevant es composa de 
planta baixa, planta pis i planta segona 
o sotacoberta. El carener és 
perpendicular a la façana est, i genera 
una barbacana amb un voladís de 
considerables proporcions. 
 
 
La planta baixa es composa per un arc rebaixat, similar al del cos de llevant, paredat 
en part per un altre arc més petit, construït amb pedra picada i que arranca a partir de 
les impostes i el sòcol de pedra. A cadascuna de les plantes superiors, la façana 
s’organitza en dues balconeres, de barana de ferro a pla de façana i llinda de fusta, i 
una finestra més petita coincident amb l’escala.  
 
L’aparell de la fàbrica és similar a la del cos de llevant, a base de maçoneria ordinària 
de còdols i un revestiment de morter de calç de color terròs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Façana est del cos central  
(abril 2009) 

 
 
La façana sud presenta una composició arquitectònica diferent, atès que obeeix a una 
època cronològicament anterior. A nivell de planta baixa s’obre una porta amb arc 
rebaixat d’àmplies proporcions i dovelles de pedra. Queda flanquejada per tres 
finestres, dues a llevant i una a ponent, obrades amb pedra tosca i de mides més aviat 
reduïdes.  
 
A cadascuna de les plantes superiors es situen dues balconeres, una d’elles de pedra 
treballada i l’altre amb llinda de fusta, i una petita finestra a la part de llevant. La 
distribució de la planta segona és similar a la de la planta primera, amb la 
característica que les llindes de les obertures són de fusta. 

COS 
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Destaca la presència, a nivell de sota coberta, d’una galeria correguda i composta per 
cinc arcs de mig punt damunt d’una cornisa de pedra tosca, actualment paredada i 
alterada per les obertures existents . És remarcable la barana d’una de les balconeres 
formada per  les balustres de fusta tornejada. 
La fàbrica de la façana, a excepció de la part situada a l’est, és de pedra lligada amb 
argamassa de calç , disposada en filades irregulars. S’observen, a les parts més altes, 
traces d’haver estat revestida d’un enlluït de calç. Els muntants i les dovelles de la 
major part de les obertures i les pedres cantoneres estan picades amb punxó i ben 
ajustades. 
 
La part situada més a l’est presenta unes característiques similars al cos de llevant, ja 
que corresponen a una mateixa fase constructiva. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portalada de migdia del cos central 
(2008) 

 
 
 
 

Façana de migdia del cos central i 
façana est del cos de ponent (2008) 
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El cos de ponent es situa uns 
metres més al sud que la resta de 
cossos presentant una façana amb 
reduïdes obertures, fent un d’ells un 
volum massís. Aquesta part de 
l’edificació, degut a la davallada del 
terreny natural, disposa d’una 
planta semisoterrada que comunica 
la Plaça de l’Especier amb la resta 
de l’edifici per mitjà d’un pas 
angular en forma de rampa. 
 
 
La façana de la plaça està composta per un arc rebaixat de pedra picada i una galeria 
o solana a nivell de semisoterrani, lleugerament més baixa que la resta de cossos. 
 
A nivell de la planta pis es remarquen restes d’antigues obertures i també de balcons , 
avui paredats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Façana de migdia i est del cos de ponent (2008) 
 
Aquest mateix cos també te façana a est per damunt del pas que comunica amb la 
plaça de l’Especier i es composa d’un arc diafragmàtic i de mig punt damunt 
d’impostes a nivell de planta baixa, i una balconera a nivell de planta pis amb llinda de 
fusta i balcó de ferro. El ràfec és d’una sola filada de teula girada i maó de pla.  
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La fàbrica és mamposteria de pedra i argamassa de calç disposada en filades més 
aviat irregulars i amb les cantoneres i dovelles de pedra picada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cos de ponent, façana est i fa façana de 
migdia (2008) 

 
 
 
 
Aquets tres cossos queden comunicats interiorment a nivell de planta pis i planta 
sotacoberta. 
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Finalment, a la part de ponent del 
conjunt del Palau es disposa un 
pati amb ruïnes de construccions 
medievals, així com restes de la 
Torre Sobirana. Tots els murs de 
tancament exteriors han sigut 
objecte de consolidació en les 
obres de restauració dels anys 
2008-2009. 
 
 
 
L’accés es realitza a través d’un passatge sota el cos de ponent, amb una portalada 
que conté restes d’un antic portal-torre que, a manera de contrafort, protegeix 
l’entrada. Aquest portal ha estat anomenat de forma errònia “Torre de l’Homenatge” . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Passatge sota el cos de ponent 
 
       Portal-torre de l’homenatge 
 
 
 
 
Pati amb ruïnes de les muralles al sector de 
ponent (2009) 
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MURALLA 

Planta baixa general del conjunt 



 
 
 

 
Pàg.53 

Tot aquest conjunt d’edificacions estan delimitades pel perímetre de migdia per un mur 
de pedra poc treballada que serveix de tanca divisòria de les estructures situades en 
una terrassa inferior, avui enrunades i convertides en hort. 
 
L’accés a l’hort es realitza per una escala de pedra damunt un arc rebaixat, el qual 
protegeix l’entrada a un corredor subterrani o fresquera. 
 
L’estat de conservació de totes aquestes estructures és molt precari i deficient i ja l’any 
1998 s’ensorraren, una part, degut al seu mal estat de conservació. 
 
La façana nord del conjunt és contínua, llevat de la part coincident al cos de ponent 
que situa la seva façana més al sud. Aquest tram del cos de ponent es troba reforçat 
per tres contraforts i en ella s’hi obre una porta a nivell de planta primera i dues 
obertures al sota coberta. 
 
La resta de la façana nord, en un pla continu, presenta algunes obertures en el cos de 
ponent, coincidents en l’espai de les comunes del cos central i altres dues a llevant 
pertanyents a altres àmbits. La façana d’aquest cos central a nivell de planta primera 
genera una entrada en direcció sud, formant un aterrassament a aquest nivell. 
L’aparell d’aquesta façana nord és de tàpia, maçoneria i còdols, ja que presenta molts 
elements afegits fruit de les modificaciones en el temps. 
 
A l’angle on acaba la façana i s’inicia el cos de ponent s’hi alça una estructura 
quadrada que sobrepassa els límits de la coberta i acaba amb una estructura de ferro i 
vidre a quatre vessants. Aquest element correspon a la llanterna o claraboia de 
l’escalinata principal, coneguda popularment com a “Cel de Palau”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Façana nord, espai corresponent a la cantonada de les ruines de la muralla. (2009) 
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Imatge interior. 
 
L’accés principal a l’interior del conjunt dels tres cossos es realitza per la façana de 
llevant del cos central. En ella i passat l’arc principal es forma un porxo on s’hi obren 
tres portes, una adovellada amb pedra tosca, una altre recent i una darrera a la paret 
nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La porta adovellada és de factura medieval i dona accés als serveis. La porta més 
recent dona entrada a les dependències del “Centre Medieval i dels Càtars” ocupant 
tot l’espai de la planta baixa i la darrera comunica, a través d’una escala de formigó, la 
planta baixa i les plantes superiors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala principal de comunicacions, arrencada en planta baixa i tramada de planta 1a a planta 2a (2009) 
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Anteriorment la comunicació entre les plantes es realitzava per una escala noble de 
pedra emplaçada en el cos central, en cantonada nord-oest, molt desfigurada, de la 
que només en resta el tram entre la planta baixa i primera. Entre la planta primera i 
segona, es va construir una escala de planxa d’acer amb un lluernari superior de vidre 
al “Cel” de Palau, fruit de les intervencions de 1993, a càrreg de l’arquitecte Ll.M. Vidal 
i Arderiu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala noble de planta 1a a planta 2a.   Escala metàl·lica de planta 1a a 2a i  

fins al lluernari 
 

En planta baixa el Centre Medieval i dels Càtars ocupa un total de 7 sales dels cossos 
central i ponent, 5 d’elles d’exposició i dues emprades com a serveis. La primera sala 
està coberta amb una volta de canó de mig punt de factura medieval i ocupa els límits 
de l’antiga torre mestra.  
 
A través d’aquella es comunica amb una altre sala a la banda de tramuntana, coberta 
amb volta de canó a plec de llibre recolzada damunt l’antiga cisterna del castell 
existent. Alhora aquesta cambra comunica amb l’antic vestíbul del castell, cobert per 
un forjat de fusta i reforçat per un arc diafragmàtic rebaixat i realitzat amb còdols i 
tàpia. Antigament, la sala es comunicava amb l’exterior, a través d’una porta 
adovellada a la part sud i també amb l’escala principal de l’edifici. 
 
Aquests dos accessos, i per necessitats funcionals del museu, avui dia estan 
completament tancats. 
 
Les tres restants sales d’exposició coincideixen en les tres crugies en que està dividit 
el cos de ponent. 
 
Tot l’aparell és de tapia i pedra picada de factura medieval, essent, possiblement, les 
restes de les antigues dependències del palau medieval. 
 
L’accés a les plantes primera i segona es realitza per una escala de nova creació 
existent a la paret nord del cos central. Aquesta escala, col·locada entre el cos central i 
de llevant funciona com a distribuïdor per ambdues plantes.  
 
Les sales que s’ubiquen al cos de llevant corresponen a una sala de conferències en 
planta primera i una sala polivalent en planta segona . 
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Les sales situades a la part dels cossos central i de ponent corresponen en planta 
primera a la part més noble del Palau mentre que la planta superior ha estat 
sotacoberta de protecció i es troba molt afectada per anteriors intervencions.  
 
En planta primera o planta noble cal destacar la característica que, gairebé totes les 
sales, estan decorades amb pintures murals dels segles XVII, XVIII i XIX de caire civil. 
No hi ha dubte que és un dels valors de major importància patrimonial de l’edifici. 
 
 
Les pintures murals. 
 
La primera sala que trobem des del distribuïdor de l’escala nova és l’anomenada sala 
del Mapamundi doncs està decorada amb motius i restes d’icones que farien al·lusió 
a aquest tema.  
 
En ella s’hi representen plafons alternats per semi-columnes o pilastres de capitell 
corinti les quals sostenen un entaulament clàssic. En algun plafó encara s’hi poden 
observar alguns personatges representant, possiblement, dos continents, entre ells el 
dels descobriments. 
 
A la coloració de la cambra hi predomina el roig Pompeià, com a color de fons, i el gris 
per remarcar els elements arquitectònics. Els traços de les figures i elements 
decoratius estan remarcats o bé en negre o bé en color blanc. Destaca el sostre de la 
sala format per un forjat de bigues de fusta i revoltons de guix pintat en color gris clar. 
 
La sala dona accés a un espai a tramuntana en el qual s’hi obre el brocal de la cisterna 
i també a una sala intermitja o avantcambra amb l’accés, anteriorment, per l’escala 
noble. 
 
Les parets d’aquesta avantcambra estan molt alterades per les actuacions de l’any 
1991, però encara s’hi poden endevinar restes dels antics revestiments en algunes de 
les parets. 
 
A migdia d’aquests cos central i de ponent s’ubiquen les anomenades sales de les 
Columnes, sala Pompeiana, Sala de les Cariàtides o Daurada , Sala Napolitana i sales 
petites o cosidors. L’accés a totes elles es realitza a través de la Sala Mapamundi. 
 
La sala de les Columnes és una sala completament rectangular. A cada tram de 
paret hi trobem escenes mitològiques flanquejades per columnes que a la zona 
superior, queden emmarcades per una sanefa o fris que recorre l’habitació en la seva 
totalitat.  
 
Les escenes representen temes mitològics com Caront i la barca, travessant el riu per 
dirigir-se al més dels morts, Neptú i les Sirenes, el mite de Prometeu, El cap Cerver, 
així com paisatges fantàstics amb altres que podrien ser reals intentant representar 
ciutats procedents de la Península itàlica.  
 
En el sostre, realitzat amb encanyissat de fusta revestit de guix s’hi representa un 
medalló central amb decoració floral formant diversos raigs units entre si. 
 
No hi ha dubte que hauria estat una de les cambres més importants de l’edifici. 
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La sala Napolitana situada a llevant de la sala de les columnes és una habitació 
composta de cambra i recambra, separades per un arc conopial. Aquestes dues sales 
van ser restaurades als anys 90.  
 
La sala està decorada en un dels seus murs amb escenes del port i de la ciutat de 
Gènova. A la resta de parets trobem paisatges fantàstics emmarcats per columnes. El 
sostre, similar al de la sala de columnes, representa motius florals. La recambra està 
decorada amb motius molt simples de tipus floral i geomètric simulant cortinatges. 
 
Per una poterna, avui policromada s’accedia anteriorment a la part més meridional del 
cos central. A dia d’avui s’accedeix des de la sala Mapamundi.  
 
En aquest espai s’hi obren dues habitacions molt petites anomenades cosidors, 
comunicades entre si i decorades amb motius geomètrics, florals formant garlandes 
dins un seguit de plafons. En una d’aquestes cambres s’hi obre un òcul recuperat en 
les darreres intervencions que s’orienta al Pati d’armes. 
 
Les sales ubicades al cos de ponent, amb accés a través de la sala de les Columnes, 
són la sala Pompeiana, la sala de les cariàtides o Daurada i l’antiga cuina. 
 
La sala Pompeiana ocupa tot l’espai que queda damunt del pas de comunicació amb 
la Plaça Especier i també amb el pati posterior de les ruïnes. A l’igual que la cambra 
Napolitana, està formada per cambra i recambra i les separa un arc de mig punt amb 
motllures de fusta i un entaulament el qual ha perdut els elements de suport.  
 
La recambra té una decoració neoclàssica a la manera “ pompeiana” que imita 
arquitectures, teixits i elements decoratius d’influència clàssica. S’hi veuen columnes 
amb capitells corintis i decoracions del “trompe l’oeil”·.  
 
Les zones coincidents a l’arrambador i part central hi ha decoracions florals i gerros o 
càntars. El sostre realitzat amb la mateixa tècnica que la resta de sales presenta un 
medalló central en el qual s’hi desenvolupen un seguit de rectangles i altres medallons 
menors. A tota la sala hi ha un predomini dels colors daurats i vermellosos. 
 
La cambra de les cariàtides o cambra Daurada  es situa a cavall de la sala descrita i 
la sala de les Columnes. Presenta una decoració neoclàssica estructurada en tres 
cossos. Els baixos, o sòcol amb decoració floral i cercles de color fos, al centre dobles 
garlandes amb vasos romans emmarcats per columnes que culminen amb cariàtides i 
damunt de les portes motius paisatgístics. El sostre com a moltes cambres hi ha un 
medalló central. El color predominant és el daurat i també l’ocre. 
 
La darrera sala que s’obre en aquest àmbit s’ubica a ponent i presenta les parets 
completament ennegrides atès que hauria format part de l’antiga cuina. Avui dia ha 
perdut la xemeneia central i tant sols conserva restes d’un fris amb decoració a 
plantilla a nivell de l’arrambador. Ha estat molt alterada en el transcurs de les 
actuacions anteriors. 
 
Destaca l’existència de latrines o comunes de fusta en un espai molt reduït ubicat al 
costat de l’escala noble principal i accessible per una petita poterna. 
 
La planta segona, tot i presentar la mateixa distribució que la planta principal no 
presenta cap element d’interès llevat de les restes d’algun cap de biga, d’algun 
enteixinat de fusta, de les restes d’una llar de foc, paredada i dels antics colomars. 
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Algunes sales de la planta noble (any 2009): 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sala Mapamundi              Escala Noble, arribada a planta primera 
(objecte de restauració en la 1a fase) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sala de Columnes (objecte de restauració en la 1a fase) 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambra Napolitana              Cambra Daurada 

          (objecte de restauració en la 1a fase) 
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Cambra Pompeiana     
(objecte de restauració en la 1a fase) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sostre Cambra Daurada               Graffiti de la Cambra Pompeiana 
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Estructura i sistemes constructius 
 
Tot el conjunt del palau va ser edificat amb murs de càrrega de pedra de molt diversa 
naturalesa i qualitat, en funció de l’època de la construcció.  
 
Els forjats originaris són de bigues de fusta amb revoltons plans, a base de post de 
fusta, i enguixats amb secció d’un petit arc rebaixat. Les intervencions efectuades els 
anys 1991 i 1993 per l’arquitecte Lluís Ma. Vidal i Arderiu van consistir en el reforç 
estructural de l’edifici, tant en tancaments i com en forjats.  
 
Al cos de llevant els arcs i voltes del sostre de la planta baixa varen ser reforçats amb 
arcs i voltes de formigó armat lligats amb connectors a les estructures originals.  
 
Els sostres de fusta de la planta primera varen ser substituïts per sostres de 
semibiguetes de formigó armat i revoltó prefabricat de formigó, mentre que la coberta a 
dues aigües es va reemplaçar per encavallades i biguetes d’acer.  
 
Els tancaments de façana varen ser doblats, per tal de augmentar la seva secció 
resistent i el recolzament de les noves estructures, així com millorar el seu aïllament. 
Els fonaments d’aquests tancaments i dels pilars de pedra de planta baixa varen ser 
recalçats amb sabates de formigó armat i riostres sota els murs i executades per 
batatges. 
 
Els sostres dels cossos central i de ponent en planta baixa varen ser consolidats, 
reforçats i anivellats mitjançant la realització d’una xapa de compressió per la cara 
superior connectada al sostre original de bigues de fusta. A dues de les sales (sala de 
màquines i estança de la nova escala de formigó) es va haver de realitzar un nou forjat 
complementari de l’existent.  
 
Els sostres de la planta primera, atès que es trobaven coberts per cel-rasos decorats 
amb pintures protegides patrimonialment i d’acord amb el seu mal estat de 
conservació, es varen substituir (mantenint el forjat de fusta original però sense funció 
estructural) per un forjat de biguetes metàl·liques i revoltons prefabricats de formigó.  
 
Als àmbits sense pintures, es va substituir el forjat completament sense mantenir el 
sostre original. Aquests reforços -substitucions es varen realitzar per la cara superior 
del forjat i, per tant, augmentant el nivell de paviment. Aquest fet fa que, atès que la 
façana del cos central tenia balconeres a nivell del forjat original, la nova estructura no 
arriba fins la façana i deixa al descobert uns forats de comunicació entre planta 
primera i segona. 
 
En aquesta planta alguns tancaments varen ser reforçats per augmentar el 
recolzament de l’estructura del nou forjat. 
 
L’estructura dels sostres de la planta segona que formen les cobertes inclinades de 
teula, avui dia, són bigues de fusta encastades sobre els murs de càrrega en alguns 
casos regruixats amb obra ceràmica. 
 
Tota la superficie de coberta es troba acabada amb taulell hidròfug per la cara interior. 
A més, a la darrera actuació portada a terme a l’any 2008, es va substituir un sector de 
coberta sense impermeabilització i d’estructura de llata per canal, per un tauler 
hidrofug i una impermeabilització amb tauler de fibrociment ondulat, per a rebre la 
teula aràbiga recuperada. 
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El lluernari sobre l’escala noble és una estructura d’acer i vidre a quatre aigües amb 
uns petits pilarets metàl·lics a les cantonades recolzats sobre l’estructura de tancament 
de la torre. Malgrat que el lluernari originalment tenia una alçada considerable, 
respecte a l’alçària de la planxa de tancament (el que suposava una filtració d’aigua 
important en temps de pluja), en l’actuació dels anys 2008-2009 es va decidir baixar el 
nivell del lluernari, tot col.locant una malla antiocells. Amb aquesta actuació, s’evita 
totalment la penetració de l’aigua de la pluja cap a l’interior i l’entrada d’ocells. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge prèvia a les intervencions realitzades els anys 2008-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge posterior a les intervencions realitzades els anys 2008-2009 
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A.7.3 La capella de Sta Maria. 
 
Imatge exterior. 
 
La capella, anomenada de Santa Maria, es troba ubicada al sector est del conjunt 
edificat i delimita i tanca el pati d’armes. Correspon a una església d’una sola nau amb 
una petita sagristia posterior  
 
La coberta d’estructura de fusta 
acabada amb teula a un sol vessant, 
no és continua en tota la longitud de 
l’edificació, sino que es troba a dos 
alçades diferents. A la part sud, i 
coronant la façana, s’hi basteix una 
espadanya, equipada amb una petita 
campana.  
 
Aquesta coberta, en la mitat nord de la 
capella, es recolza sobre una volta de 
canó, construïda amb pedra tosca i 
col·locada a plec de llibre.  
 
L’accés des de l’exterior del palau es produeix per la portalada situada sota el cor, en 
el costat de façana sud, decorada tota ella amb esgrafiats a base de motius florals i 
arquitectònics.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana de ponent de la capella i cobertes (2008)    

 
 

Façana sud amb revestiment  
d’estuc amb esgrafiats (2009) 

 
Per façana de ponent s’hi troba un accés, centrat en planta, relacionant la capella 
directament amb el pati d’armes. Aquesta portada, actualment oberta al mur oest, 
correspon a una obra moderna, ja que la primitiva s’obria a migdia, tenint la façana 
mirant a la “Pujada al Palau”.  
 

CAPELLA DE 
STA MARIA 
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En el costat sud d’aquesta mateixa façana, s’hi troba una altra porta, aquesta amb 
fusteria i de reduídes dimensions, també de factura moderna 
Imatge interior. 
 
L’interior presenta un aspecte senzill i auster, tal i com l’hauria tingut al segle XVII 
segons el Bisbe de Solsona: “ ...Dicha capilla no tiene ornamentos y si alguno quisiere 
decir missa los ha de probeher”2 
 
En destaca el cor reconstruït damunt la portalada d’accés per migdia i accessible per 
una petita escala de fusta. Encastada al costat de l’entrada es situa la pica baptismal 
amb uns baixos relleus molt senzills, formant un seguit d’acs apuntats amb l’interior 
lobulat. L’edifici està construït a base de maçoneria ordinària de pedra calcària i 
sembla correspondre a una obra de factura gòtica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altar i accés a sagristia (2008)        Cor i òcul a façana de migdia, accés principal (2008) 
 
El paviment de la nau es de rajol massís manual i es troba aixecat en el tram del 
presbiteri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 VILADÉS LLORENÇ RAMON: Op cit pp 35  
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Detalls del paviment i la pila baptismal (2009) 
Darrere l’espai de l’altar hi ha una petita sagristia, que conserva un interessant alt 
relleu de cap humà a la pica, situada en un dels tancaments. Sembla, que es tracta 
d’un element que està fora de context i que procedeix de l’antic palau Medieval. La 
resta d’elements que hi ha a la capella són ja obres molt recents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Detall del cap humà a la sagristia 
 
 
Es té constància que, anteriorment a les obres de reparació de la coberta, cor i 
interiors, la volta havia estat enguixada i decorada amb pintures amb motius vegetals i 
geomètrics i l’altar es trobava separat de la resta per una balustrada de fusta, avui 
desapareguda. 
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A.8. QUADRE DE SUPERFÍCIES. ESTAT ACTUAL 
 
PLANTA BAIXA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SUPERFICIES ÚTILS: 

Capella de Sta. Maria: 
1.   capella i cor 52.88 m2 
2.   sagristia  8.75 m2 
 
Castell de Palau: 
3.   oficina de turisme 30.26 m2 
4.   oficina del consell comarcal 28.70 m2 
 
Museu dels càtars:   
5.   sala 1 21.26 m2 
6.   sala 2 43.51 m2 
7.   sala 3 19.66 m2 
8.   sala 4 18.85 m2 

9.   sala 5 25.41 m2 
10. sanitaris 22.20 m2 
11. maquinaria 30.67 m2 
12. escala històrica 22.56 m2 

 
13. escala principal 26.06 m2 
 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PB 339.99m2 
 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA P PBEFIC    615.95m2 
 
 
SUPERFICIES EXTERIORS:      

14. porxo accés principal 27.40 m2 
15. porxo accés museu 28.94 m2 
16. porxo accés ruïnes 29.08 m2 

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR P PBEFIC    133.42 m2 
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PLANTA PRIMERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIES ÚTILS: 
 

1.   escala principal 24.40m2 
2.   sala traducció   9.96m2 
3.   sala polivalent           101.49m2 
4.   sala mapamundi 23.71m2 
5.   avantcambra cosidors   8.67m2 
6.   cambra cosidors   9.20m2 
7.   sala interior 21.37m2 
8.   cambra de les comunes 12.60m2 
9.   cambra del pou 14.73m2 

10. recambra cel de palau   6.97m2 
11. sala de les columnes 40.15m2 
12. cambra napolitana 38.80m2 
13. cambra daurada 32.15m2 

14. cambra pompeiana 33.03m2 
15. alcoba 17.82m2 

16. antiga cuina 22.30m2 
17. escala a caixa històrica 16.41m2 

  
TOTAL SUPERFICIES ÚTIL P1 433.76m2 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA P1 538.68m2 
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PLANTA SEGONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIES ÚTILS: 
1.   escala principal 25.80m2 
2.   sala polivalent            118.39m2 
3.   sala 1 24.89m2 
4.   sala 2 24.10m2 
5.   sala 3 34.02m2 
6.   sala 4 22.48m2 
7.   sala 5 14.41m2 
8.   sala 6 26.50m2 
9.   sala 7 13.70m2 
10. sala 8   9.35m2 
11. sala 9 33.29m2 
12. sala 10 24.58m2 
13. sala 11 55.95m2 
14. escala a caixa històrica 16.25m2 
 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL P2 443.71m2 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA  P2    538.68m2 
 
 
QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES 
 
 S. UTIL S. CONSTRUÏDA S. EXTERIORS 
P.B. 339.99m2 615.95m2 133.42 m2 
P.1a 378.88m2 538.68m2  
P.2a 443.71m2 538.68m2  
TOTAL 1 162.58 m2 1 693.07 m2 133.42 m2 
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A.9. BREU NOTÍCIA HISTÒRICA 
 
 
No són moltes les referències històriques que es tenen d’aquest edifici a causa de la 
dificultat d’accés als seus arxius, ja que la major part d’ells pertanyen a la familia Trvy 
de Barcelona i també a la duquessa de Alba a Sevilla. 
 
Així doncs, les poques dades referents al palau són les que hom troba a l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó de Barcelona  i que foren recollides a grans trets per Mn. Serra i Vilaró 
en la seva obra de Baronies de Pinós i Mataplana: investigació en els seus arxius, 
compilada en tres volums. 
 
 
Les propietats històriques. Cronologia. 
 
Quant Galceran de Pinós i la seva muller  atorgaren al 1234 la carta de Franqueses de 
fundació de la vila nova és posible que el castell fos construit al mateix moment 
integrant-lo en el nou pla urbà, ja que Serra i Vilaró en el seu sumari de privilegis de la 
carta de Franqueses ens esmenta la següent citació: 
“...els dits homes no sien obligats a les obres del castell, sinó  a les dels mus i vals de 
la vila...”3 

 
D’altra banda s’hauria de remarcar la possibilitat que l’esmentada citació es referís a 
les obres de manteniment del castell, construït amb anterioritat. 
 
A partir d’aquesta data les notícies del castell són molt abundoses i així per exemple al 
llarg del segle XIV i coincidint  amb les obres de fortificació, se’ns parla molt de la 
“Torre Subirana”  cap al 1343. Aquesta torre estaria ubicada a la part alta del recinte 
murat i hauria anat acompanyada d’una altre torre similar en un altre extrem formant 
les defenses de la part alta de la vila.  
 
És durant el segle XIV quan es troben notícies de diferents “ agutzils” destacant Pere 
de Santa Eulària, procurador del senyor, els  quals tenien  la tasca de guardar tots els 
documents de l’administració en una cambra del castell de Bagà. 
 
Veieu citació: 
“...Santa Eulària, com no sabia quants i quins hi havia, no la volgué rebre, causa per la 
qual la dipositaren en la cambra del castell de Bagà...”4 
 

És durant aquest mateix període quant es parla d’una tal “Esclarmonda de Bellera” 
senyora de la baronia de Bellera que llinda amb la Ribagorça i l’Aran, actualment a la 
comarca de Pallars Jussà. Les relacions amb aquesta baronia foren tan freqüents fins 
al punt que es decidí de construir en el mateix castell, una cambra per a ella mateixa. 
 
“...aquesta és Esclarmonda de Ballerà, que fins a últims del segle XIV residí molt a 
Bagà en tant que des d’aleshores en el palau dels Senyors hom troba sovint 
anomenada la cambra de madona de Bellera...”5 
 

                                                 
3 SERRA I VILARÓ, JOAN: baronies de Pinós i Mataplana: investigació als seus arxius. Llibre 1. 
Barons, nobles i cavallers. Bagà: Centre d’estudis Baganesos, 1989. p.94. 
4 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-130 
5 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-145 
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A la vegada en aquesta mateixa centúria apareixen nombroses referències sobre les 
obres de fortificació en el castell com poden ésser els “ Cadafalcs” s’interpreta que 
mentre s’estaven construint les muralles de la vila, també es realitzaven algunes obres 
de defensa en el castell. 
 
Posteriorment i ja al segle XV es parla de la construcció d’un escriptori nou al castell: 
“ ...Personaliter existente intus scriptorium novum castri de Bagano sedente in uno ex   
banchalibus ibidem in dicto scriptorio novo existentibus...”6 
 
Unes línies més avall de l’esmentada citació es parla de la construcció d’un palauet 
dins el castell de Bagà. 
“...S’hi construí un escriptori nou, estant en el qual donà una sentencia el 27 de Maig 
de 1435 i seria obra seva el Palauet, ja que fins al seu temps no l’havia trobat...”7 
 
A banda d’aquest escriptori i del palauet també s’esmenten les cambres de “ Madona 
de Bellera” ja citades i “ la dels Arcs”, indrets on s’hi celebraven actes de vassallatge i 
homenatge, 
“...rebia les audiències ordinàriament, en l’aula de Madona de Ballerà, i rares vegades 
en la dels arcs...”8 
 
L’edifici del palauet serví com a lloc de retirada de Bernat  Galceran II de Castre i de 
Pinós així cm també com lloc on s’ordenaren actes tant importants com la de construir 
una font pública a la Plaça pública ( Plaça porxada) utilitzant l’aigua que anava 
destinada al castell. 
 
Dues generacions més endavant de Bernat Galceran II de Castre i de Pinós, en 
concret  Galceran VI de Pinós també comenta que tenia residencia a Bagà. Exemple: 
“...Tenia sa ordinaria habitació en el castell de Bagà i gobernaba en tal guisa que els 
cònsols l’anomenaven llur Senyor i a D Felip Galceran de Pinós el vertader senyor, o 
el senyor vescomte...” i afegeix “...El 20 d’Agost de 1473, el vescomte Felip va rebre, 
personalment, en el castell de Bagà, al lloc dit lo Palauet, diversos homenatges...”9 
 
Aquestes cites  són interessants ja que ens permeten veure com al llarg del temps les 
cambres de recepcions del mateix castell anaren canviant de manera que si al segle 
XIV la cambra principal era la de “Madona de Bellera”, la construcció d’un espai més 
noble anomenat “ palauet” cal al 1400 deixà l’esmentada cambra en segon terme. 
 
Cap al 1442 es torna  a parlar de les fortificacions especialment al que es refereix  al 
contracte de restauració d’una de les torres sobiranes per part dels cònsols Arnau 
Romeu i Antoni de Quer i també els mestres Guillem Font de Puigcerdà i Joan Coll de 
Vic. El document ens parla de la forma i de les dimensions que havia de tenir aquesta 
torre, la qual estaria situada en un angle del palau i que apareix descrita en la següent 
citació: 
 
“...Primo , es concordat entre les dites parts que los dites mestres faran la dita torra 
rodona, ab alambor d’una cana e mige d’alt, e la gruixa rahonable entro sus al peu 
pret, e al peu pret que haye una cana de gruixa e devuyt palms de torn, e que hage de 
pujar en aquesta gruixa entro sus al primer sostre fins al segon sostre set palms de 
gruixa, e d’aquí amunt fins als ampits sis palms, e l’ampits e los merlets hayen tres 

                                                 
6 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-228 
7 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-228 
8 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ibidem 
9 CATALÀi ROCA , PERE. Els castells catalans VOL: V. Rafael Dalmau Editor. Barcelona 1976-97.p-
849. 
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palms de gros..., e que la dita torre haya haver son portal e ses espitlleres e 
bombarderes e finestres necessaries a coneguda de la vila e dels dits mestres; 
empero lo portal e les finestres hayen a esser a pedre staçada...”10 
 
Segons Ramon Viladés a la part alta de la vila hi hauria hagut dues torres, de les qual 
encara n’és visible el seu basament a la part nord-oest del palau . 
Al llarg de la fi de l’edat Mitjana i inicis de l’era moderna , el llinatge Pinós s’anà 
dispersant arreu i Bagà deixà de ser la seva habitual residencia cosa que provocà que 
l’edifici del palau anés entrant en un procés de ruïna i abandó sistemàtic. La seva 
decadència es podria demostrar amb la cessió del palau als ducs d’Hixar després de la 
mort de Galceran VII sense descendència. Les possessions dels Pinós passaren a 
mans de Lluís de Beaumont, conestable de Navarra, que hi tenia drets pel seu 
matrimoni amb Aldonça de Cardona. Més tard per matrimonis hereditaris, les baronies 
passaren a les cases ducals d’Alba i Medinaceli 
 
Aquests senyors, els quals no residien a Bagà entregaren les seves baronies a mans 
de governadors I administradors. Al segle XVI la vila fou profusament saquejada i 
atacada nombroses vegades tant pels afers del bandolerisme com pels atacs constant 
dels hugonots francesos. Una prova clara en serien les constants cartes que els 
cònsols de la vila enviaven al duc d’Hixar. 
 
Veieu la següent citació: 
“...El castillo d’esta villa de Bagán de V.Exia. se va por tierra, ya lo havemos escrito a 
V. Exia. Muchas veces, y la causa es que el alcaide no está en ello y poco a poco se 
va derribando; por merced, mande. V. Exia. Probehir en ello que tanto importa al 
servicio de V.Exia...”11 
 
Aquesta carta va ser escrita al 1617 com a testimoni de l’abandó que el castell i la vila 
patien. Tot i així s’hi continuaren realitzant algunes petites reformes en l’esmentat 
castell ja que en una de les cambres de la part principal de la planta noble s’hi trobà 
una rajola ceràmica amb la data de 1635, de la mateixa manera que també apareix 
gravada en un carreu reutilitzat en la capella i també en una teula de la coberta 
d’aquest mateix cos d’edifici. 
 
Amb la revolta dels Segadors del 1640, Bagà lluità a favor de la Generalitat. Poc 
després i arran de les incursions franceses del rei Lluís XIV i comandades per 
Reicheilleu la vila fou incendiada diverses vegades. Amb la pau dels Pirineus 1659 dita 
també “ tractat dels Pirineus” es posà fi a la guerra entre Habsburgs i borbons donant 
la victòria al reialme borbònic i  hipotecant el territori de la Catalunya Nord i cedint tots 
els pobles i ciutats de l’esmentat territori al regne francès. A la vegada totes les 
fortaleses que feien de frontera amb aquest territori foren destruïdes12. No és 
d’estranyar doncs que el castell -palau de Bagà també fos destruït com ho foren els de 
Llívia, Bellver de Cerdanya, la Pobla de Lillet... 
 
Durant la guerra de Successió, Bagà lluità a favor de la dinastia austríaca en detriment 
de la borbònica comandada de felip V. 
 

                                                 
10 VILADÉS LLORENS, RAMON. Les muralles de Bagà al segle XIV. ( Berga). Àmbit de Recerques del 
Berguedà, 1996.p-52. 
11 CATALÀ i ROCA. PERE: Els castells Catalans.Volum V Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 1960-
1990. p-278 
12 VILADRICH CAMIL: Dels lligams històrics de les Baronies de “ Castre” I de “Pinós”. Estadella( 
Aragó)-Bagà ( Catalunya) a Bagadanum Miscel·lània. Volum III. Associació Medieval de Bagà. Bagà. 
Juliol 2000. 
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Amb la caiguda de Barcelona al 1714, poc a poc la resta de focus de resistència 
caigueren a mans dels borbons. Bagà i la seva “baronia” caigueren al 1720. 
 
Amb tot, però, i una mica abans d’aquestes dates ens apareixen ja referències de la 
nissaga dels Còdol, de procedència cerdana els quals abans d’arribar a Bagà, 
s’instal·laren primerament a Sant Llorenç de Morunys. 
 
La causa que creà l’establiment de la seva residencia al que havia estat l’antic palau 
dels Pinós, va ser el casament d’Acaci Còdol amb Rafaela de Brocà, que en aquells 
moments ja s’havia establert a Bagà. A la vegada l’hereu d’aquest llinatge va contraure 
matrimoni amb la filla de Francesca de Roset, els quals n’eren els procuradors i 
governadors dels Pinós, cosa que seria la causa més probable que decidissin 
restaurar el palau i que Acaci en fos el nou baró. De fe, el mateix Acaci va tenir un fort 
protagonisme en la guerra dels Segadors defensant la ciutat de Barcelona dels atacs 
enemics.  
 
El fill d’Acaci, Francesc de Còdol va intervenir en el procés de trasllat del santuari de 
Paller al prat dels Banyadors, indret on s’enclava actualment aquest edifici. 
 
El darrer Còdol que residí a Bagà va ser Francesc Tomàs de Còdol el qual un cop 
difunt i amb poca descendència. La família Còdol cada cop anirà sent més 
escadussera a la vila de Bagà fins a passar a mans dels Travy la qual en va ser la 
propietària de l’edifici fins iniciat el segle XX.  
 
Durant la guerra civil catalana , l’edifici va ser espoliat diverses vegades i fins l’any 
1989 se n’ocupà del seu manteniment la Fundació Assalarich Calderer la qual hi 
instal·là uns masovers que reconvertiren el palau en una masia. 
 
Finalment al 1989, l’Ajuntament de la vila de Bagà va comprar l’edifici, tot iniciant un 
projecte amb la finalitat de recuperar l’edifici com a equipament al servei de la 
població. 
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A.10. CRONOLOGIA DE LES INTERVENCIONS  
 
A.10.1.  Les intervencions de l’any 1989: projecte i obres de consolidació 

(arquitecte Ll.M. Vidal Arderiu) 
 
L’edifici ha estat objecte de diferents treballs, estudis, projectes i intervencions al llarg 
dels anys. 
 
La primera d’elles, a l’any 1990, va ser la redacció d’un projecte titulat “ Palau de 
Bagà” per part de l’arquitecte Lluís M. Vidal i Arderiu a partir d’un encàrrec de la 
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i 
Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya. L’objecte era destinar-lo a un Centre 
d’Estudis Medievals del Pirineu ( C.E.M.P).  
 
Aquest projecte contemplava tres fases d’execució per a una restauració global de 
l’immoble, per tal de destinar-lo a l’ús anteriorment citat i també a altres finalitats com 
podien ser el cas de l’institut d’estudis Baganesos ( I.E.B), un museu d’història de les 
arts i costums de la vila de Bagà, la seu d’un grup de recerques medievals de l’Alt 
Berguedà, sales d’exposicions, indret per a concerts, teatre a l’aire lliure, centre de 
l’Oficina permanent del Parc Natural del Cadí-Moixeró, oficina d’informació turística i 
habitatge per a un guarda, etc.  
 
A la vegada el centre d’estudis del Pirineu havia d’acollir, una biblioteca, un arxiu, 
sales per a investigadors, sales de reunions, i sales de vídeo i gravacions sonores. 
 
De tot aquest projecte tant sols es va poder executar la primera fase que consistia en 
la neteja i desmuntatge i enderroc dels elements ruïnosos, degradats i malmesos, la 
realització de rases per als serveis i la substitució de la major part dels forjats de fusta 
per altres d’acer i formigó i la construcció de noves cobertes, per sobre del nivell de les 
originals.  
 
Per altra banda les pintures murals de la planta noble van ser objecte d’una intervenció 
per part del Servei de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya, que 
va consistir en una neteja i fixació dels paraments murals.  
 
La segona fase d’execució, redactada al juny de 1993, tant sols es va poder dur a 
terme de forma parcial per manca de pressupost. Entre les actuacions que s’hi 
portaren a terme cal destacar la finalització dels espais destinats a biblioteca i sales 
d’exposicions, ubicades a l’ala de llevant, així com també la restauració de dues 
cambres de la planta noble  del cos central, decorades amb pintures murals, i la 
construcció d’una coberta o llanterna de vidre a l’escala principal, tot  recordant la que 
hi hauria hagut en l’època moderna segons litografies antigues.  
 
En aquesta actuació també s’hi van dur a terme la construcció d’una nova escala, per 
tal d’accedir  a les dependències de la banda est i es varen revestir les parets interiors 
del vestíbul i de planta baixa. 
 
La resta d’actuacions ni tant sols es van poder iniciar, de manera que l’edifici va 
quedar inacabat i sense tenir un ús concret. 
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A.10.2. La restauració de pintures l’any 1994: la cambra napolitana. 
 
L’any 1994 el Servei de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya 
(CRBMC) va dur a terme una restauració integral d’una cambra de la planta noble 
denominada com a “cambra Napolitana” per les contínues al·lusions de les pintures 
murals a aquesta ciutat. L’actuació va ser encarregada a Emili Julià i afectà de forma 
global a les dues crugies de la cambra, reconstruïnt-ne els elements pictòrics i 
decoratius que havien  desaparegut. 
 

   
Diferents detalls dels treballs que es realitzaren a la “cambra Napolitana” 
Restaurada pel restaurador Emili Julià 
 
 
 
A.10.3. La intervenció arqueològica de 1998. 
 
Durant les obres de rehabilitació del carrer damunt de Palau, el rebaix del nivell de 
terres de la màquina excavadora posà al descobert l’existència de diverses restes 
arqueològiques. Per aquest motiu es cregué necessària la presència d’arqueòlegs per 
tal de documentar-les i alhora realitzar diversos sondejos arqueològics en previsió de 
l’existència de més restes. 
 
Aquesta actuació duta a terme entre el 26 de Febrer i 5 de Març de 1998 va ser 
finançada per l’Ajuntament de la vila de Bagà i pel Servei d’Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya. L’execució va anar a càrrec de les arqueòlogues Carme 
Subiranas Fàbregas i Icíar Alonso de Alda.13 
 
 
Els treballs arqueològics permeteren posar al descobert les restes d’un empedrat 
paral·lel i adossat a la façana nord de Palau, construït a base de pedres irregulars que 
hauria actuat com a vorera a la zona nord de l’edifici. Aquest empedrat cobria en part 
un rec, constituït per un canal i una coberta de pedres. El dit canal, en direcció nord-
sud prenia una direcció est-oest quan entrava en contacte amb l’empedrat i s’introduïa 
a l’interior de l’edifici de Palau a través del mur de la façana nord, per tal d’abastir 
d’aigua els horts que havien existit a la zona sud de l’edifici. 
 
La intervenció arqueològica ha permès establir una cronologia per aquests dos 
elements, corresponents al segle XVIII. Per altra banda, tan per les seves 
característiques com per la relació que s’estableix amb l’edifici de Palau, construït al 
segle XVIII, sembla clar que haurien format part d’un mateix conjunt. 
 

                                                 
13 Veure Annex. Memoria de les intervencions arqueològiques realitzades a la part nord del Palau  
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Un altre dels elements documentats durant la intervenció arqueològica fou una 
estructura semicircular, construïda a base de pedres irregulars lligades amb calç. 
L’estructura, situada a la zona nord oest de la façana de Palau, sembla que en els 
seus orígens hauria estat adossada a aquests. La cronologia i funcionalitat d’aquesta 
estructura ens és per ara desconeguda, tot i que sembla construïda en un moment 
posterior a l’edifici del segle XVIII. 
 
L’aparició de restes arqueològiques ha motivat que l’arquitecte responsable de les 
obres de rehabilitació i l’Ajuntament de Bagà, decidissin conservar-les i integrar-les en 
el projecte  arquitectònic, considerant que , al segle XVIII havien format part d’un 
mateix conjunt, al costat de l’edifici de Palau. 
 
La possibilitat que a la zona del carrer damunt de Palau ( fora dels límits de l’edifici) 
s’hi conservés part de l’antiga muralla baixmedieval, ha estat descartada gràcies a la 
realització de diverses cales de sondeig. En cap d’aquestes rases s’ha documentat 
estratigrafía arqueològica ni restes d’estructures antigues. El que si s’ha observat és la 
presència d’un potent nivell de reomplert, que ocupa tota la zona, amb un gran 
desnivell nord-sud de la roca natural. 
 
El fort pendent de la roca natural, amb un trencament sobtat que segueix una línia 
bastant regular en direcció est-oest, podria obeïr a l’existència d’un fossar a la zona 
relacionat amb l’antic palau, i / o muralla baixmedieval. 
 
Aquest desnivell de la roca hauria estat aprofitat durant la construcció de l’actual edifici 
de palau, al segle XVIII, per assentar el mur de la façana nord sobre mateix de la roca. 
 
Durant els treballs arqueològics no s’ha documentat cap mena de material arqueològic 
significatiu, degut sobretot a la inexistència d’una estratigrafía arqueològica. 
 
La intervenció arqueològica ha permès desmentir la hipòtesi que el mur de la façana 
nord de Palau, hagués aprofitat com a fonamentació part de la muralla medieval. La 
realització de les rases de sondeig ha posat de manifest la uniformitat dels murs del 
segle XVIII que, en la majoria de casos presenten una banqueta de fonamentació que 
els dona més gruix a la part inferior. 
 
Cal tenir en compte que la intervenció arqueològica s’ha dut a terme només davant de 
la façana nord de Palau. No s’ha realitzat cap mena de sondeig ni a l’extrem nord-oest, 
on l’edifici s’endinsa més al sud, ni cap a la zona interior de Palau. En aquest sentit, 
creiem que és possible que es conservin encara restes arqueològiques de l’antic palau 
i de la muralla baix medieval a l’interior, la qual cosa caldria tenir en compte a l’hora 
d’iniciar la següent fase de rehabilitació de la zona.  
 
 
Memòria de la intervenció arqueològica  
 
Resultats de la intervenció arqueològica. 
Les restes arqueològiques documentades: 
 
Durant les obres de rebaix del nivell del terreny a la zona del carrer Damunt de Palau, 
corresponents a la segona fase de rehabilitació de l’edifici de Palau, la màquina 
excavadora posà a l descobert diverses estructures antigues.  
 
Per aquest motiu, es cregué necessària la presència dels arqueòlegs per tal de 
documentar les restes aparegudes i assegurar o no l’existència d’altres restes 
arqueològiques. 
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Els treballs de rebaix afectaren una potència aproximada de 1’25 metres. A partir 
d’aquest nivell començaren a documentar-se  les esmentades restes arqueològiques. 
La presencia dels arqueòlegs permeté documentar tots aquests elements, per part 
dels quals s’acabaren de posar al descobert de forma manual. 
 
En primer lloc, i sota un potent nivell de reomplert molt modern ( U.E.000) primera 
meitat del segle XX, es documentà un empedrat ( U.E.103), construït amb pedres 
irregulars lligades amb calç, amb límit extern marcat per pedres més allargades. 
L’empedrat prenia una direcció est-oest, i s’adossava al llarg del mur corresponent a la 
façana nord de Palau ( U.E.116). La seva amplada era de 1 metre i se’n conservava 
una llargada  d’aproximadament 18 metres. 
 
Així mateix, sobretot en la seva meitat est s’observava una certa diferència de cotes 
entre la part de l’empedrat més propera a la façana respecte a la paret més exterior. 
Aquesta diferència de nivells desapareixia a la zona oest, lloc on l’empedrat 
presentava un estat de conservació més dolent. 
 
L’empedrat hauria estat construït en el mateix moment que s’aixecà l’actual edifici de 
Palau, al segle XVIII i tindria una funció de vorera, per tal de facilitar la circulació en  
aquesta zona. 
 
 El seu estat de conservació era força bo, sobretot en la seva meitat est. En algunes 
zones podia observar-se que el dit empedrat hauria estat reparat posteriorment i de 
forma molt maldestre a base de terra molt compacta i pedres petites ( U.E. 107). A 
partir de la meitat oest de la façana, no s’identifica la presència de l’empedrat la qual 
cosa podia haver estat motivada  per la inexistència d’aquest a la zona o per la seva 
destrucció motivada per actuacions a la zona en època més moderna. 
 
Aproximadament al centre de la façana nord de Palau, el dit empedrat es trobava més 
destruït, podia observar-se que aquest cobria inicialment l’esmentat rec, ocultant en 
aquesta zona la seva presència. El rec estava cobert pel mateix  nivell de reomplert ( 
U.E.000), molt modern que cobria l’empedrat. L’estructura del rec ( U.E.106), consistia 
en un canal construït a base de pedres disposades horitzontalment marcant la línia de 
canalització que era coberta a bes de pedres grans disposades transversalment. La 
seva amplada era de 65-70 cm i la llargada conservada de 9’5 metres . En algunes 
zones  del canal s’observava la presència de totxo massís enlloc de pedra. Cal 
assenyalar que el rec fou escapçat en la seva part nord durant els treballs de rebaix de 
la màquina excavadora de la zona. 
 
Malgrat això, la part conservada permetia observar que el rec procedia del nord amb 
un desnivell progressiu en direcció sud i entrava en contacte amb l’empedrat abans 
descrit. A partir d’aquest punt es desviava en direcció est-oest arran mateix de la 
façana nord de Palau. Uns dos metres més a l’oest s’introduïa a l’interior de palau a 
través d’un mur de la façana nord i comunicava amb un dipòsit o cisterna encara 
existent actualment dins de l’edifici. Aquesta cisterna fou tapada durant les obres de 
rehabilitació realitzades a l’interior. 
 
En aquest sentit, sabem, per notícies orals, que el rec continuava per l’interior amb la 
finalitat de regar els horts que havien existit la sud de Palau. Com ja s’ha esmentat 
anteriorment, en el punt de contacte entre l’empedrat i el rec, aquest hauria estat 
cobert pel primer. Per aquest motiu, cal suposar que ambdós elements tindrien una 
mateixa cronologia , relacionada amb la construcció de l’edifici de Palau, al segle XVIII. 
Malgrat això, és possible que , igual que l’empedrat, el rec hagués estat reparat en 
alguna ocasió. 
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 Una altre estructura fou documentada a l’extrem oest de la façana nord de Palau. 
Aquesta estructura de forma semicircular ( U.E.109) era construïda de forma molt 
maldestre, a base de pedres irregulars lligades amb morter amb algun fragment de 
totxo massís. El mur semicircular que la delimitava tenia  una amplada de 60 cm. A 
l’interior de l’estructura  s’hi documentà la presència d’un  nivell de terres de reomplert 
( U.E.000). El diàmetre intern era de 1’70 metres.  
 
Tot i que al moment de la seva localització no s’observà que aquesta estructura 
s’adossés al mur de la façana nord de Palau, és molt probable que originàriament s’hi 
hagués adossat i que alguna remodelació posterior de la zona hagués afectat els 
extrems del mur.  
 
La funcionalitat d’aquesta estructura és per ara indefinida, així com la seva cronologia. 
En qualsevol cas sembla correspondre a un moment posterior a l’estructura del rec i 
de l’empedrat i per tant posterior a la construcció de l’edifici de Palau ( segle XVIII). És 
possible doncs que correspongui a un element construït durant el segle XIX, abans del 
reompliment de la zona durant la primera meitat del segle XX. 
 
L’esmentada estructura estava coberta també per un nivell de terres de reomplert com 
en els casos anteriors ( primera meitat del segle XX). L’interior d’aquesta també 
contenia un reompliment d’època molt moderna. L’estructura tenia una alçada màxima 
de  50 cm i s’assentava  sobre un nivell de terres compactes ( U.E.111) de 20 cm de 
potència. Sota mateix d’aquest nivell s’hi documentaren restes d’un paviment de calç ( 
U.E.114), molt malmès que s’introduïa per sota de l’estructura semicircular. Aquest 
paviment tenia un gruix d’entre 2 i 4 cm i cobria un nou nivell de reomplert, general a 
tota la zona ( U.E.100) 
 
Tot i que aquest paviment de calç fou documentat només en una part, al voltant de 
l’estructura semicircular, és probable que ocupés una zona més extensa, ja que abans 
de la presència dels arqueòlegs, la màquina excavadora havia rebaixat el terreny en 
aquesta zona. La cronologia d’aquest paviment seria anterior al de l’estructura 
semicircular i podria correspondre també al segle XVIII, relacionat amb l’empedrat, el 
rec i l’edifici de Palau. 
 
Tots aquests elements descrits fins ara van ser documentats exhaustivament a partir 
de dibuixos a detall, situacions planimètriques respecte a l’edifici i registre fotogràfic ( 
paper color i diapositiva) 
 
Quant a l’empedrat, part del rec i de l’estructura semicirculars, l’arquitecte responsable 
de les obres de rehabilitació de l’edifici de Palau i l’Ajuntament de Bagà, consideraren 
viable la seva conservació i integració dins del projecte de rehabilitació, adaptant a 
aquest la conservació de les restes arqueològiques. En aquest sentit, cal tenir en 
compte que l’empedrat i el rec foren construïts al mateix moment que l’edifici de Palau, 
al segle XVIII i que formaven part d’un mateix conjunt. 
 
Durant la presència dels arqueòlegs  es realitzà el rebaix de les terres en una part de 
la zona nord-oest de Palau. L’extracció d’un potent nivell de terra i runa ( U.E.000), 
posà de manifest l’existència d’una altra estructura. Aquesta s’identificà com un dipòsit 
d’aigua construït durant la primera meitat del segle XX. Presentava una planta 
rectangular i era construït a bases de pedres i algun totxo, lligats amb morter.  
 
D’aquesta estructura només se’n pogué documentar una part, ja que les obres de 
rebaix corresponents a la segona fase, només afectaven part de la zona on es trobava 
situat el dipòsit. 
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Resultats dels sondejos arqueològics: 
 
A banda de la documentació de les restes aparegudes, la presència dels arqueòlegs 
implicà la realització de diverses rases de sondeig per tal de corroborar l’existència 
d’altres restes arqueològiques a la zona , sobretot relacionades i/ o el palau baix 
medieval. En total es realitzaren tres rases, totes elles en direcció nord-sud, 
perpendiculars a la façana nord de Palau. 
 
La rasa 1 estava situada a l’est de la façana nord ( U.E.116) molt a prop de la porta 
d’accés a l’interior de l’edifici amb una amplada de 1’50 metres i una llargada de 4 
metres. La realització d’aquesta rasa implicà la destrucció d’una petita part de 
l’empedrat de segle XVIII. Aquest fet permeté observar-lo en tota la seva potència. 
 
Així mateix, a mida que s’avançava en l’extracció de les terres, es posà de manifest 
l’existència d’un potent nivell de terres de reomplert ( U.E.100), d’època  moderna i de 
gran profunditat en què es trobava la roca natural. La realització d’aquesta rasa també 
va permetre observar la fonamentació del mur de la façana nord de Palau. 
 
Cal tenir en compte que una de les hipòtesis que es plantejaren abans d’iniciar la 
intervenció arqueològica contemplava que el tram de mur que es conserva de la 
façana nord de Palau s’hagués assentat sobre les restes de l’antiga muralla 
baixmedieval. Aquest fet quedà descartat, ja que les característiques del mur avui 
existent, formaven part d’un sol moment constructiu.  
 
En aquest sentit, s’observà una important potència del mur del segle XVIII fins a una 
profunditat de 1’50 metres respecte al punt zero i amb una banqueta de fonamentació 
clarament diferenciada. Tot i això, el mur no s’assentava sobre la roca natural sinó 
sobre un nivell de terres d’1 metre de potència que la cobrien. 
 
Tot i la inexistència d’una estratigrafía arqueològica significativa i d’estructures 
antigues , és important assenyalar el fet que la roca natural adquiria un important 
desnivell de nord a sud, amb un trencament pronunciat a la part més propera a la 
façana Nord de Palau. 
 
La rasa 2, amb una amplada de 2 metres i una llargada de 4 metres es realitzà 
aproximadament al centre de la zona i posà al descobert unes característiques gairebé 
idèntiques a l’interior. S’hi documentà un nivell de reomplert sobre un pronunciat 
desnivell de la roca natural ( U.E.121) 
 
 Malgrat això és important assenyalar que en aquest cas, el mur de la façana nord de 
Palau s’assentava directament sobre la roca natural, a una profunditat de 3’50 metres. 
En aquest cas el mur semblava haver sofert alguna reparació en èpoques més 
modernes, amb la presència d’un morter molt més dur i de tons més grisosos.  
 
Aquesta part del traçat de la façana nord de Palau corresponia  al lloc on es trobava 
situada la cisterna d’aigua que es conservava a l’interior de l’edifici; el que 
s’observava, dons és el tancament nord d’aquesta estructura ( U.E.118). Tampoc es 
documentà la presència d’una estratigrafía arqueològica significativa ni d’estructures 
antigues. 
 
La tercera rasa ( Rasa 3) es realitzà just a l’angle nord-oest de la façana nord de 
Palau. La rasa tenia una amplada de 1’20 metres i una llargada sud-nord de 5 metres. 
Com en els casos anteriors aparegué un potent nivell de reomplert i un pronunciat 
desnivell de la roca , que passava de tenir una profunditat de 3 metres a la zona tocant 
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a la façana a tenir una profunditat d’1 metre ( a 2’5 metres al sud de la dita façana) En 
aquest cas el mur de la façana nord també s’assentava sobre la roca natural i 
presentava una banqueta de fonamentació ( U.E.117) que donava més amplada al 
mur. 
 
En cap cas la intervenció arqueològica ha permès recuperar cap mena de material 
arqueològic ceràmic, sobretot degut a la inexistència d’una estratigrafia significativa. 
 
Tot i que les diverses rases efectuades indicaven la inexistència  d’estratigrafia i de 
restes arqueològiques fora dels límits del Palau del segle XVIII, cal tenir en compte el 
fet que es documentés el pronunciat desnivell de la roca. En aquest sentit els sondejos 
arqueològics permeteren observar que la roca natural presentava les mateixes 
característiques en tots els casos i que el tancament del pendent sobtat es donava 
sempre en la mateixa línia est.oest. 
 
Si bé podria tractar-se de característiques naturals del terreny, aquest fet podria  estar 
relacionat, a tall d’hipòtesi, amb l’existència d’un fossar en aquesta zona, vinculat al 
tram nord de la muralla baix medieval. 
 
Posteriorment, amb la construcció del nou edifici del palau del segle XVIII, s’hauria 
aprofitat la profunditat de part del fossar ( U.E.115), per tal d’assentar el mur de la 
façana nord. Per aquest motiu, creiem que és possible que encara existeixin a l’interior 
de l’actual edifici, restes de l’antiga muralla o del palau baixmedieval.  
 
Aquesta hipòtesi vés donada pels motius abans esmentats, i sobretot si tenim en 
compte que la zona nord-oest del Palau, on no s’ha intervingut arqueològicament, es 
troba situada en una línia més endarrerida i que part dels murs de l’edifici semblen 
correspondre a una època més antiga. 
 
És important insistir que aquestes observacions es donen per ara a tall d’hipòtesi i que 
només amb una nova intervenció arqueològica a la zona nord-oest de Palau ( tant a 
l’interior com a l’exterior) podria corroborar-les. 
 
Malgrat tot, caldria ressaltar que la intervenció arqueològica ha posat de manifest 
restes arqueològiques corresponents al segle XVIII i relacionades amb la construcció 
de l’actual edifici de Palau. Per altra banda s’ha pogut també constatar la inexistència 
de restes de la muralla o de l’antic palau fora dels límits de l’actual edifici, la qual cosa 
podria indicar que les antigues restes es trobessin en els espais corresponents a 
l’interior de l’edifici del segle XVIII. 
 
 
Poc després de la intervenció de l’any 1998 i d’acord amb els resultats de la 
intervenció i de les restes arqueològiques aparegudes en aquest indret, l’Ajuntament 
de Bagà (en previsió de localitzar més restes en el conjunt civil), va encarregar a les 
mateixes arqueòlogues un projecte d’actuació a altres indrets de l’edifici, especialment 
a la part nord-oest. Aquesta actuació no es va dur a terme.14 
 
 
A.10.4. Les intervencions de l’any 1998: actuacions a la capella de Sta. Maria 
 
En el mateix any 1998, l’Associació Medieval de Bagà, conscient del problema que 
ocasionava la no finalització de les obres del conjunt i la degradació d’alguns dels seus 
                                                 
14 Vegeu  Subiranas, Carme i Alonso , Icíar:“ Proposta d’intervenció arqueológica al palau de Bagà” Març 
de 1998 
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elements, va iniciar una campanya per a recuperar-los. Els esforços es varen centrar  
en la capella del palau, la qual tenia la coberta mig esfondrada i no  estava prevista 
acondicionar-la fins la tercera i última fase. 
 
La campanya es va dur a terme juntament amb voluntaris del Amics dels monuments 
de la vall del Bastereny durant quatre caps de setmana del mes de Maig i Juny de 
1998. 
 
L’actuació consistí en la substitució de la coberta original per una de nova amb les 
mateixes dimensions i estructura, així com el repicatge dels seus estucs interns molt 
malmesos i la reconstrucció de l’antic cor de fusta. L’objectiu era frenar el procés de 
ruina i incentivar a les diferents administracions implicades, a fi de subvencionar la 
darrera fase de la intervenció. 
 
 
A.10.5. La restauració de pintures els anys 2001 i 2002: la sala de les col·lumnes. 
 
A l’any 2001, el Servei de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya 
(CRBMC) va iniciar la restauració de dos paraments de la sala de les Columnes 
netejant i fixant definitivament les pintures i consolidant els morters de suport  
mitjançant el rebliment  dels forats esquerdes i fissures i, reintegrant cromàticament les 
pèrdues de color. 15 
 
L’ultima restauració del CRBMC es realitzà l’any 2002 seguint el mateix criteri establert 
a les actuacions de l’any 2001, executant els mateixos processos de restauració i en 
un altre pany de la sala. 
 
 
A.10.6. Les intervencions de l’any 2002: l’adaptació de la planta baixa com a 

Museu dels Catars. 
 
Aquest mateix any 2002, l’Ajuntament de la vila encarregà el projecte d’una exposició 
permanent sobre catarisme a Xavier Escura i Dalmau, la qual s’havia d’ubicar als 
espais de planta baixa del Palau aprofitant que la vila i en concret el palau era un 
indret idoni per una exposició d’aquestes característiques.  
 
Aquesta exposició titulada com a “ Centre Medieval i dels Càtars”  consistia en un 
centre d’interpretació sobre el catarisme vinculat a les terres catalanes i especialment 
a la baronia de Pinós. Per mitjà d’escenografies , audiovisuals i plafons s’explica 
aquest fet d’una manera amena i didàctica pensada per a un públic genèric.  
 
Tal i com s’ha comentat, l’indret que es decidí instal·lar-hi aquesta exposició foren els 
espais de planta baixa de l’edifici, els quals calgué adaptar, ja que havien quedat de 
manera inacabada i sense un projecte definit, després de realitzar la segona fase del 
projecte inicial. 
 
L’adaptació consistí en sanejar, rejuntar i consolidar alguns dels paraments. Es van 
pintar els sostres i es van col·locar fusteries noves a banda d’impermeabilitzar alguns 
àmbits, especialment els relacionats amb la maquinària de les projeccions 
audiovisuals.  
 

                                                 
15 cal tenir present que la restauració de la “sala de les columnes”  ja havia estat pressupostada  de forma 
gloval al 1994 pel cap del SRBMC  en Joseph Mª Xarrié i Rovira amb un valor de 16.000.000 ptes., el que 
equivaldria actualment a 96 000 €  
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Per a la sala de l’audiovisual es va aprofitar el vestíbul de la planta baixa, clausurant 
l’antiga porta principal d’accés i canviant el recorregut de visita adaptant-lo al nou ús. A 
la vegada, l’antiga instal·lació elèctrica prevista pel projecte “Centre d’estudis 
medievals del Pirineu”, amb quadre central a la planta baixa, quedà obsoleta i s’integrà 
a les noves funcionalitats del centre d’interpretació, tot independitzant la planta baixa 
de la resta de l’edifici.  
 
Finalment, es va pavimentar amb formigó, tots els espais relacionats amb l’exposició 
permanent, salvant les barreres arquitectòniques existents.16  
 
Aquest centre d’interpretació es va inaugurar el maig de 2003 amb el finançament de 
l’Ajuntament de la vila i de l’àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona. 
 
A l’any 2005 l’ajuntament de Bagà va presentar dos estudis amb l’objecte de ser 
subvencionats per la Diputació de Barcelona , els quals afectaven a la recuperació 
d’alguns dels “Graffiti “ de les cambres decorades amb pintures murals i també de la 
planta superior. Ambdós estudis foren denegats .   
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Plantes de l’exposició permanent del Centre Medieval i dels Càtars  
realitzades als espais de la planta baixa  de l’edifici.17 

                                                 
16 Per a entendre la distribució dels espais vegeu capíol A-7 
16 Vegeu. Escura i Dalmau, Xavier. Projecte bàsic i executiu . Exposició permanent del centre Medieval I 
dels Càtars. Sant Cugat. 2002. versió CD. 
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A.10.7.  Les intervencions de l’any 2008-2009: projecte i obres de restauració del 
castell de Palau. Fase 1. (arquitecte Xavier Guitart) 

 
Al març de 2007, l’arquitecte sotasignant va redactar el projecte executiu de 
restauració del Castell del Palau a Bagà, plantejant actuacions encaminades a 
reparar la coberta i  diferents elements que afectaven a l’estructura i sistemes 
constructius, a fi de dotar l’edifici dels nivells de seguretat, aïllament i 
impermeabilització necessaris. 
 
Finalment, adequar i acondiciar mínimament els espais de planta primera, 
infrautilitzats, per tal de posar-los de nou en ús. 
 
Les obres de restauració programades en el projecte de restauració es varen ser 
executades entre els mesos de  març de 2008 i  març de 2009. 
 
De totes les actuacions programades inicialment, i prèvies a la redacció del projecte de 
restauració, es van dur a terme les més prioritàries, des del punt de vista de seguretat 
estructural i constructiva, d’aïllament, impermeabilització i d’acondiciament dels espais 
de planta primera. La resta no es van poder incorporar al projecte, per manca de 
recursos econòmics. 
 
Alhora, i per tal de poder posar en ús part de les dependències de la planta primera, 
l’Ajuntament va dur a terme la consolidació i restauració mínima de les pintures murals 
de caire civil (datades dels segles XVIII i XIX) situades al sostre de la Sala de les 
Columnes, i intervencions puntuals a les cambres Daurada i Pompeiana, per tal de 
conservar la seva integritat fins la restauració definitiva.  
 
 
Atesos els nous recursos econòmics de que es disposa per a dur a terme la resta 
d’actuacions de restauració de l’edifici programades inicialment, l’Ajuntament de Bagà, 
en col.laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(Programa de l’1% Cultural), han encarregat a l’arquitecte sotasignant, la redacció del 
“Projecte executiu de restauració dels castell de Palau de Bagà. Fase 2.” 
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A.10.8. La intervenció arqueològica de l’any 2009 
 
Estudi histórico-arquitectònic del palau dels Pinós a Bagà. Nov.2009 
 
En les darreres intervencions de restauració de l’edifici de palau de bagà es varen 
realitzar escavacions arqueològiques encaminades a poder conèixer les fases 
constuctives del conjunt de l’edifici. Amb aquestes dades, l’historiador Pere Cascante 
va redactar l’Estudi historico-arquitectònic del palau dels Pinós de Bagà. Es transcriu 
aquí literalment la interpretació històrica d’aquest anàlisi, on es reflecteix una hipòtesi 
de l’evolució del palau. 
 
 
“Després d’haver analitzat amb detall els diferents paraments del conjunt 
arquitectònic i de situar-los en planta, hem intentat establir una hipòtesi de les 
diferents construccions del conjunt, posant especial èmfasi amb els àmbits que 
miren a migdia  
 
4.1 –Les primeres construccions del segle XII (color marró fosc)  
 
Les restes més antigues que hi hem pogut documentar es remuntarien abans del 
1233, període en el qual trobem la carta de franqueses que Galceran de Pinós i la 
seva muller E·sclarmonda atorguen una carta de franqueses o de poblament o de 
poblament de Bagà a l’indret que ocupa l’actual nucli antic. És possible que el 
castell ja estigués construït anteriorment i que amb la fundació de la nova vila 
quedés integrat en el nou pla urbà:  
 
“...els dits homes no sien obligats a les obres del castell, sinó a les dels murs i vals de la 
vila...”14  
 

Tot i així aquesta hipòtesi que el castell existís anteriorment ens queda reafirmada 
en el moment que un tal Galceran jura fidelitat al comte de Cerdanya pels castells 
de Gòsol, Saldes, Espa i Querforadat i Pinos entre els anys 1068-1095. és possible 
que aquest Pinos fos Bagà i el Galceran Galceran de Pinós, ja que l’any 1200 els 
Pinós ja figuren com a amos i senyors d’aquestes valls. L’origen de la família 
Pinós, ens és una incògnita, ja que hi ha qui diu que procedeixen de Pinós de 
Solsonès i hi ha qui els nomena predecessors dels comtes de Cerdanya.15 Tot 
sembla indicar que d’aquest primer període el castell de Bagà seria un edifici de 
reduïdes dimensions compost per una torre de planta rectangular i també una nau 
rectangular i envoltat d’un recinte extern.  
 
Aquestes construccions es conserven a la planta baixa de l’edifici dins de les 
Dependències del Centre Medieval i dels Càtars (9) i en concret en el que són les 
sales del presoner, de Guillem de Berguedà i de Mataplana. 
 
Pel que fa a la torre que hem interpretat seria una construcció de planta 
rectangular que engloba l’àmbit de la sala del presoner i que presenta un sòcol de 
palets de riu disposats de forma irregular i parets de tapia amb restes de pedres de 
mida petita i bocins de maó. Presenten una amplada considerable entre 1 i 1’5 
metres i actualment hi ha una coberta de volta de canó, creiem que de factura 
posterior.  
Separat de la mateixa i coincidint amb les sales de Guillem de Berguedà, 
Mataplana i Castellbò hi hauria una altre construcció de tipus rectangular, 
separada amb tres crugies i construïda tota ella amb parets de tapia. Es conserven 
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en bon estat les parets nord i també oest les quals donen al carrer de la muralla i al 
pati posterior. Presenten les mateixes constructives que la construcció esmentada 
unes línies més amunt; parets amb aparell de tapia, sòcol de pedra i considerable 
amplada. Aquestes construccions es conserven a nivell de planta baixa i part de la 
principal, especialment a la paret oest.16 La porta d’accés al pati posterior podria 
correspondre amb un accés del mateix període ja que la forma i tipologia ( porta 
allindada en fusta i reforçada per un arc de descàrrega disposat a sardinell) 
correspon amb un tipus d’obertura més propi de les construccions dels segles XI, 
XII i XIII que no pas amb les del segle XIV. Val a dir que guarda fortes similituds 
amb una porta que hi ha cegada a la paret de la muralla oest que mira al carrer de 
la muralla. Aquest pany de paret es podria considerar del mateix moment que 
estem descrivint sobretot per la tipologia de la seva porta, adintellada en pedra i 
protegida per un arc de descàrrega amb les dovelles disposades a sardinell. La 
manca de dades arqueològiques que en puguin determinar la seva cronologia ens 
la vincularia amb un període més recent. D’aquest període i fins que no es pugui 
fer una intervenció arqueològica en el seu subsòl no en podem aportar més dades.  
 
4.2-Les reformes a cavall del segles XII al XIV (color verd)  
 
Corresponent al període de més puixança de la baronia de Pinós, A partir 
d’aquesta data les notícies del castell són molt abundoses ja que la vila de Bagà 
esdevé la capital de les baronies dels senyors de Pinós i el seu castell el centre 
d’administració de les rendes. Dels fundadors de la vila nova de Bagà, Galceran i 
Esclarmonda els succeiren Ramon de saguardia ( 1277), Bord de Pinós, filla 
bastard, Galceran V de Pinós i de Canet, anomenat el jove ( 1296), Pere Galceran 
I de Pinós i Montcada ( 1308) casat amb Saura de Mallorca i succeït per Pere 
Galceran II de Pinós i Mallorca (1357) famós per les bregues contra el monestir de 
Sant Llorenç prop Bagà, Galceran VI de Pinós i Fenollet que participa a l’expedició 
de Sardenya o el seu fill Pere Galceran III de Pinós i Fenollet (1383) el qual 
incorpora les baronies de la Portella i Lluçà i Mataplana. Durant tota aquesta 
seqüència de membres familiars, les notícies d’obres al castell de Bagà són 
abundoses. 
 
A tall d’exemple, al llarg del segle XIV i coincidint amb les obres de fortificació, 
se’ns parla molt de la “Torre Subirana” cap al 1343. Aquesta torre estaria ubicada a 
la part alta del recinte murat i hauria anat acompanyada d’una altre torre similar en 
un altre extrem formant les defenses de la part alta de la vila. És durant el segle 
XIV quan es troben notícies de diferents “ agutzils” destacant Pere de Santa 
Eulària, procurador del senyor, els quals tenien la tasca de guardar tots els 
documents de l’administració en una cambra del castell de Bagà.  
Vegeu citació:  
“...Santa Eulària, com no sabia quants i quins hi havia, no la volgué rebre, causa 
per la qual la dipositaren en la cambra del castell de Bagà...”17  
 
és durant aquest mateix període quant es parla d’una tal “Esclarmonda de Bellera” 
senyora de la baronia de Bellera que llinda amb la Ribagorça i l’Aran, actualment a 
la comarca de Pallars Jussà. Les relacions amb aquesta baronia foren tan 
freqüents fins al punt que es decidí de construir en el mateix castell, una cambra 
per a ella mateixa.  
 
 
“...aquesta és Esclarmonda de Ballerà, que fins a últims del segle XIV residí molt a 
Bagà en tant que des d’aleshores en el palau dels Senyors hom troba sovint 
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anomenada la cambra de madona de Bellera...”18 A la vegada en aquesta mateixa 
centúria apareixen nombroses referències sobre les obres de fortificació en el 
castell com poden ésser els “ Cadafalcs” interpretant-se que mentre s’estaven 
construint les muralles de la vila, també es realitzaven algunes obres de defensa 
en el castell. Donat que a l’edifici del Palau mai s’hi ha realitzat una intervenció 
arqueològica d’una forma aprofundida, ens és molt difícil identificar totes aquestes 
cambres i torres que es van esmentant. Tot i així n’hem intentat fer una hipòtesi.  
Del primitiu edifici situat a la part de ponent i compost d’una construcció 
rectangular i d’una torre exempta integrades entre el cos principal i el de ponent del 
palau s’hi experimenten un seguit de canvis i transformacions que van lligades 
també amb les obres de construcció de les muralles de la vila ja que la part nord 
del palau està integrada en el conjunt defensiu. Tot apunta que el primitiu cos 
rectangular és allargat a llevant per mitjà d’un pany de paret que el connecta i 
uneix amb la primitiva torre exempta, coincidint amb la “sala del presoner” i també 
cap al sud afegint un nou volum rectangular adossat a migdia de la primitiva nau 
rectangular i amb façana a la Plaça dels Especiers. Aquestes dues construccions 
coetànies en un mateix període constructiu estan caracteritzades per presentar un 
aparell de carreus de pedra calcària més aviat mal treballats i escairats formant 
filades poc regulars i units amb un morter de calç d’una tonalitat groga. Cal 
destacar que les obertures que hi van relacionades estan construïdes totes elles 
en pedra picada molt ben treballada a punxó i cisell amb els angles ben definits i 
amb les parts de la junta allisades a manera de decoració. Hem relacionat d’aquest 
període la crugia de més a ponent del cos principal amb una façana composta per 
un arc adobellat, finestres al pis principal i una galeria d’arcs de mig punt damunt 
d’una cornisa bisellada en el sota coberta funcionant com a solana. La porta 
d’entrada principal tot i que modificada per l’actual creiem que es situaria en el 
mateix indret. D’aquestes obres de reforma tant sols restarien com a obertures 
originals la galeria o solana de sota coberta molt semblant al palau de Graells de 
Cardona, el palau reial de Santes Creus a Aiguamúrcia o el casal d’Espinzella de 
Viladrau. Tots tres exemples daten del segle XIV i tenen en comú la presència 
d’una solana en arcs de mig punt en el sota coberta. Projectant-se a migdia i 
formant part d’un mateix conjunt hi hauria un altre cos d’edifici o ala d’aparell 
similar a l’anterior i amb un arc diafragmàtic de mig punt molt ben construït a la 
planta baixa sostingut per una cornisa bisellada, similar a les dels arcs apuntats de 
les capelles laterals de l’Església de Sant Esteve. Aquest arc donaria pas a una 
mena de porxo en el qual s’hi obririen dues portes de comunicació en les 
dependències de la part de ponent construïdes posteriorment i de les quals una ha 
desaparegut per convertir-se en passadís de comunicació al pati de la part 
posterior.  
 
La façana a la plaça dels Especiers seria construïda en el mateix moment, almenys 
la part inferior amb un arc rebaixat construït damunt d’una imposta bisellada molt 
semblant en quant a aparell en l’arc descrit. La part superior d’aquesta façana i la 
cantonada amb la façana oest serien refetes posteriorment tal i com es mostra en 
el canvi d’aparell. 19 El mateix succeiria amb la crugia del mig del cos principal que 
seria afegida posteriorment aprofitant el trencament de la cantonada. Tant en un 
cas com en l’altre es mostra un trencament de l’aparell constructiu i també de la 
distribució de les obertures com si en manqués una part a migdia i llevant. Val a dir 
que la composició d’aquestes dues façanes ens recorda el tancament d’un pati o 
Verger a l’entorn del qual es distribuirien un seguit d’ales o crugies donant 
l’aspecte del clàssic palau gòtic català. Cartellà ( Gironès), Santa Pau ( Garrotxa), 
Balsareny ( Bages), Vulpellac ( Baix Empordà), Castellvell de Solsona ( Solsonès), 
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Oix ( Garrotxa)... per posar uns quants exemples, o també el que havia estat el 
castell de Mataplana en el període de màxim esplendor. Pel que fa a la part de 
l’interior creiem que és en aquest moment quant es construeix un arc diafragmatic 
que uneix els antics cossos de “sala i torre” i a la vegada serveix de sosteniment 
dels pisos superiors, element que comportà la construcció d’un contrafort a la part 
oest a l’àmbit de la sala de “Guillem de Berguedà”. Les parets de la part de ponent, 
que mirarien al pati serien modificades a la seva planta principal i la de tramuntana, 
pel fet que estaria integrada al recinte emmurallat seria profundament 
transformada. En ella s’hi excavaria un vall, localitzat a les intervencions 
arqueològiques de l’any 1996 a la zona de tramuntana i es reforçaria per mitjà de 
dues torres a cada angles del recinte del palau. Aquestes dues torres, 
anomenades “Subiranes” (1343) . Tal i com ens comenta Ramon Viladés al seu 
llibre de les “ Muralles de Bagà al segle XIV” una de les torres sobiranes era 
anomenada “ Cerdana” pel fet d’estar situada prop del portal de Cerdanya. Al 1358 
ja se n’hi afegeix una altre , ja que segons ell al 1358 se n’esmenten dues.  
 
“...fiu mayllar la torra del Vilela, portal de Vilela ab II les torres Sobiranes de la 
vila...”.20  
 
Segons el mateix autor aquesta torre encara es conserva a la part oest del palau. 
De fet nosaltres i mantenint la seva teoria mantenim aquesta hipòtesi i situem una 
d’aquestes torres a la part de ponent, just a la paret de tancament oest del pati de 
ponent amb el carrer de la muralla. En aquest espai hi ha uns paraments que 
guarden unes característiques molt propiues. Per una banda i fent cantonada amb 
el carrer de la muralla hi ha un cos rectangular, la façana nord del qual és de tapia i 
la de ponent de pedra. En ella s’hi obre una porta adintellada en pedra i coronada 
per un arc de descàrrega construït a sardinell. Tot el pany és de carreus de pedra 
més aviat ben treballats i escairats, units amb argamassa de calç i val a dir que a 
la part nord es pot veure encara tot el gruix. Annex a ella i tancant per la part sud 
del pati posterior hi ha una mena de baluard que sobresurt a ponent, i que té els 
angles ben definits. Aquesta mena de baluard presenta l’aparença d’una torre pel 
fet d’estar situada a la cantonada del palau, tenir un aparell de carreuons, units 
amb argamassa de calç fet que l’hem interpretat com a tal. Tot i així a la part 
interna i coincidint en l’àmbit del pati hi hem recuperat un paviment de còdols 
situats de cantó i separat del pati per un mur de 50 cm. De gruix. Pensem que 
sense una excavació arqueològica es farà difícil identificar quin d’aquests dos 
edificis que tanquen el pati correspon amb la torre sobirana. Tanmateix la lògica 
ens permet situar aquesta torre a l’angle nord-oest, però la presència d’una portella 
en aquest indret i l’existència d’una mena de baluard rectangular a la part de 
ponent sobresortint del clos del palau i amb els angles ben definits ens permet de 
situar-lo just al costat. Pel que fa al paret que tanca els cossos centrals i oest del 
palau per la part de tramuntana, tant sols hi relacionaríem com a panys de paret 
originals els del sector de més a ponent , els quals estan reforçats per un seguit de 
contraforts que arrenquen des del primer pis i també la part inferior del volum que 
tanca les sales del mapamundi i del vestíbul d’accés a la sala de les columnes 
(11).  
Pel que fa a la resta d’àmbits del palau, malgrat hi manqui una intervenció 
arqueològica exhaustiva, hi hem identificat algunes estructures que podrien 
correspondre en aquest període. Es el cas de la capella, la qual hi té a la part 
central un parament que podria associar-se en aquesta època. Es tracta d’un pany 
de paret, en el qual hi té oberta una porta molt recent però que té un aparell de 
carreus de pedra mal treballats i escairats, que sostenen el cos central de la volta 
de canó construïda també amb còdols de riu. En aquest pany de paret s’hi 
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entreveuen unes lligades d’un mur tant a la cara interior de la paret 37 est com la 
oest que tancaria la capella per la part sud. Aquest mur coincideix amb la volta de 
canó esmentada. El tancament nord no s’ha localitzat, però si tenim en compte que 
la orientació de la nau no és habitual en les capelles romàniques i a més a més les 
dimensions que presenta aquest cos són molt reduïdes. Ens inclinem a creure que 
es tractaria més aviat dels fonaments d’una estructura defensiva, tanmateix potser 
l’altre torre sobirana que coincidiria amb la porta de Santa Maria, descrita per 
Ramon Viladés i situada a l’altra banda del palau.  
“...A instàncies de la senyora marquesa, el 1360, varen adobar les portes i les 
cadenes del portal de Sta. Maria, i compren una barra per tancar-lo...”21  
 
4.3- La fase del segle XV ( color rosat)  
 
Esdevé un període en el qual s’hi fan referència un seguit de canvis importants a 
l’edifici del Palau coincidint en un dels períodes de més puixança de la vila que 
aviat es va veure afectat per la crisi baix medieval i per les conseqüències del 
terratrèmol de 1428 que va afectar la vall del Bastereny d’una forma considerable. 
Vegeu el cas del monestir de Sant Llorenç prop Bagà, estudiat per SPAL ( Servei 
del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona). Tot i així al conjunt 
del palau hi continuaren residint els membres de la família pinós els quals hi 
realitzaren un conjunt de reformes i obres condicionades pels afers bèl·lics del 
moment.  
Després de Pere Galceran II de Pinós i Fenollet el succeí, Bernat Galceran I de 
Pinós i Fenollet ( 1421) camarlenc des reis Joan I i Martí l’Humà del casal de 
Barcelona. El fet de casar-se amb Aldonça de Castre annexionà les baronies de 
castre i Guimerà. Participà en la batalla de Pere El Cruel contra les tropes 
d’Armanyac i el comte de Foix que cremaren el raval i provocaren la fortificació de 
l’església de Sant Esteve. Estant encara en vida anà a Serdenya on obtení un 
important botí. En el seu retorn tingué problemes amb la jurisdicció de la Portella i 
Vall de Ribes, casat dues vegades, un amb Aldonça de Castre i un altre amb 
Urraca Frenandez de Ahones. De la primera en tingué Pere Gañlceran de Castre 
que mantingué el llinatge matern i inicià una nova branca en aquella banda. De la 
segona en nasqué Bernat Galceran II que mantingué els drets de les baronies de 
Pinós, Mataplana i Portella. Bernat Galceran I de Pinós encara va tenir una tercera 
esposa, Blanca de Milany de la qual en nasqué Ramon Galceran i inicia una nova 
branca de Pinós-Milany. Deel successor Bernat Il Galceran de Pinós-Fenollet i 
Fernàndez de Ahones, anomenat el cavaller. També participà a la guerra de 
Serdenya. Amb la mort de Peree VIII de Fenollet hereda els vescomtats d’Illa i 
Canet. Al seu servei hi tenia l’historiador baganès, Pere Tomic. Va morir l’any 
1444. Creiem que les diferents campanyes a Sardenya es reflectiren en 
nombroses reformes i modificacions a l’edifici del palau. De fet ens apareixen 
documentades diferents referències que ens són de gran utilitat al moment 
d’interpretar el conjunt. En caldria destacar la construcció d’uns escriptoris nous i 
també d’un palauet.  
co“ ...Personaliter existente intus scriptorium novum castri de Bagano sedente in 
uno ex banchalibus ibidem in dicto scriptorio novo existentibus...”22 Unes línies més 
avall de l’esmentada citació es parla de la construcció d’un palauet dins el castell 
de Bagà.  
 
“...S’hi construí un escriptori nou, estant en el qual donà una sentencia el 27 de 
Maig de 1435 i seria obra seva el Palauet, ja que fins al seu temps no l’havia 
trobat...”23 A banda d’aquest escriptori i del palauet també s’esmenten les cambres 
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de “ Madona de Bellera” ja citades i “ la dels Arcs”, indrets on s’hi celebraven actes 
de vassallatge i homenatge,  
“...rebia les audiències ordinàriament, en l’aula de Madona de Ballerà, i rares 
vegades en la dels arcs...”24 L’edifici del palauet serví com a lloc de retirada de 
Bernat Galceran II de Castre i de Pinós així com també el lloc en el qual s’hi 
ordenaren actes tant importants com la de construir una font pública a la Plaça 
pública ( Plaça porxada) utilitzant l’aigua que anava destinada al castell.  
De Bernat II Galceran de Pinós, el succeí Galceran VII de Pinós-Fenollet i Mur ( 
1470) que va ser desposseït temporalment de les baronies l’any 1449 per part 
 
de funcionaris reials dins el marc de la guerra civil catalana el qual intentà impedir 
reunions contra els remences. Passat al bàndol reial va ser nomenat capità i 
camarlenc del rei Joan II. Va tenir enfrontaments amb els seus vassalls com ho 
prova la crema del barri del raval. Durant el seu mandat i arrel d’aquests conflictes 
en podria correspondre el contracte de restauració d’una de les torres sobiranes 
l’any 1442 per part dels cònsols Arnau Romeu i Antoni de Quer i també els mestres 
Guillem Font de Puigcerdà i Joan Coll de Vic. El document ens parla de la forma i 
de les dimensions que havia de tenir aquesta torre, la qual estaria situada en un 
angle del palau i que apareix descrita en la següent citació:  
“...Primo , es concordat entre les dites parts que los dites mestres faran la dita torra 
rodona, ab alambor d’una cana e mige d’alt, e la gruixa rahonable entro sus al peu 
pret, e al peu pret que haye una cana de gruixa e devuyt palms de torn, e que hage 
de pujar en aquesta gruixa entro sus al primer sostre fins al segon sostre set palms 
de gruixa, e d’aquí amunt fins als ampits sis palms, e l’ampits e los merlets hayen 
tres palms de gros..., e que la dita torre haya haver son portal e ses espitlleres e 
bombarderes e finestres necessaries a coneguda de la vila e dels dits mestres; 
empero lo portal e les finestres hayen a esser a pedre staçada...”25 El fill bastard de 
Bernat II , anomenat Francesc Galceran de Pinós va ser nomenat senyor de les 
baronies pel rei de França en plena guerra i estant en vida encara el seu pare i 
desposseït. En morir el seu pare les baronies foren ocupades per Felip Galceran 
VII de Castre i Pinós fins l’any 1484, moment en el qual i al morir aquest darrer 
senyor s’inicià un plet de durada quasi un segle per a la seva successió que acabà 
a mans dels ducs d’Alba i Medinaceli. A través de la documentació escrita 
coneixem que Felip VII Galceran de Pinós residí molt a Bagà.  
 
 
“...Tenia sa ordinaria habitació en el castell de Bagà i gobernaba en tal guisa que 
els cònsols l’anomenaven llur Senyor i a D Felip Galceran de Pinós el vertader 
senyor, o el senyor vescomte...” i afegeix “...El 20 d’Agost de 1473, el vescomte 
Felip va rebre, personalment, en el castell de Bagà, al lloc dit lo Palauet, diversos 
homenatges...”26 Aquestes cites són interessants ja que ens permeten veure com 
al llarg del temps les cambres de recepcions del mateix castell anaren canviant de 
manera que si al segle XIV la cambra principal era la de “Madona de Bellera”, la 
construcció d’un espai més noble anomenat “ palauet” cap al 1400 deixà aquesta 
darrera en un segon terme. En quant a les reformes practicades a l’edifici que ens 
ha arribat als nostres dies les podríem diferenciar en dues parts. Per una banda les 
obres de reforç i manteniment després d’un terratrèmol del l’any 1428 del qual 
tingué uns efectes devastadors i per l’altra les grans reformes que ens apareixen 
documentades en les diferents citacions. Les obres relacionades amb les 
reparacions de després del terratrèmol podrien correspondre els tres contraforts 
que hem conservat a la paret nord i oest del cos situat més a ponent. Relacionada 
amb aquestes obres hi hauria la construcció rectangular adossada a la porta 
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d’accés al pati posterior i mal interpretada com a “torre de l’homenatge”. Pensem 
en un reforç de la porta i no pas amb una torre, donada les reduïdes dimensions 
que presenta, el canvi d’aparell constructiu molt més irregular amb pedres mal 
tallades i la proximitat amb una de les torres sobiranes.  
 
Les obres construïdes en el govern de Bernat II Galceran de Pinós ens queden 
ben reflectides en els seus paraments. Per una banda la paret sud del cos central, 
descrita anteriorment seria allargada a llevant afegint una nova crugia d’aparell 
similar a la fase anterior, però amb el morter de calç més blanquinós i els carreus 
de les cantonades molt ben treballats. En aquesta crugia s’hi haurien obert dues 
finestres amb bastiment de pedra tosca a la planta baixa i en desconeixem si n’hi 
hagué alguna altre a la planta principal. La porta d’entrada principal i la finestra 
balconera del seu damunt construïdes en pedra picada podrien correspondre al 
mateix moment tot i que amb unes característiques diferents, ja que la porta seria 
en arc de mig punt i la balconera en forma de finestra. Ho demostrarien les 
dobelles de l’arc actual poc ajustades i també l’empremta d’una rac de majors 
dimensions Aquest cos va ser tancat a la paret est del pati d’armes indret en el 
qual s’hi obrí una porta adobellada en pedra tosca. A la part nord-est d’aquesta 
façana i va ser afegida una construcció rectangular ( actual caixa d’escala d’accés 
al pis principal) la qual conservaria una alçada de fins al segon nivell en les 
façanes est i sud i una de menor a la nord. En aquesta s’hi poden apreciar encara 
les cantonades amb un aparell de pedra picada ben treballada i unida amb 
argamassa de calç de color blanquinós, similar al de les façanes descrites unes 
línies més amunt. Desconeixem la funcionalitat d’aquest cos, tot i que tendim a 
pensar amb una torre mestra.  
D’una mateixa cronologia en podrien correspondre les remuntes practicades en el 
cos que mira a la Plaça Especier tancant-lo amb un pany de paret que faria 
cantonada amb la paret est d’aquest mateix cos d’edifici i diferenciat de les 
construccions anteriors per presentar un aparell constructiu més irregular. A part 
nord oest i coincidint amb l’indret on s’hi hauria d’haver construït la torre sobirana 
que esmenta el contracte no n’hem localitzat cap indici llevat d’un fonament en 
forma circular mig excavat a la roca natural i adossat a les antigues construccions. 
Pensem que tant sols es va plantejar i mai es construí del tot. Finalment el mur de 
tancament est del pati d’armes i amb una porta adovellada amb els muntants 
bisellats la relacionaríem amb aquestes obres de construcció. De fet aquesta porta 
guarda moltes similituds amb la que permet accedir a la casa prioral del monestir 
de Sant Llorenç de Morunys des del claustre.27  
 
De l’interior en podrien correspondre amb aquesta cronologia la distribució de la 
sala del mapamundi ( 11) del vestíbul d’accés a la sala de les columnes, la sala de 
les columnes ( 16) o la sala napolitana 18 amb les plantes superiors ja que arreu hi 
ha caps de biga, arcs de comunicació de tipus rebaixat que demostren l’existència 
d’elements de l’època gòtica.28 4.4-la fase del segle XVII 1635 ( color blau) 
Correspondria en un període que els Pinós ja no resideixen a Bagà i el castell està 
a mans dels ducs d’Alba i Medinacelli. Coincideix amb una etapa difícil per ala vila 
de Bagà, pel fet que la població surt d’una forta crisi econòmica, contínuament hi 
ha saquejos pels bandolers i es viu un clima d’inestabilitat política. En tot aquest 
context, l’edifici del palau anà entrant en un procés de ruina i abandó sistemàtic, la 
decadència del qual es podria demostrar amb la cessió del palau als ducs d’Hixar 
després de la mort de Galceran VII sense descendència., les possessions dels 
Pinós passaren a mans de Lluís de Beaumont, conestable de Navarra, que hi tenia 
drets pel seu matrimoni amb Aldonça de Cardona. Més tard per matrimonis 
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hereditaris, les baronies passaren a les cases ducals d’Alba i Medinaceli Aquests 
senyors no residien a Bagà amb la qual cosa lliuraren les seves baronies a mans 
de governadors I administradors. Al segle XVI la vila fou profusament saquejada i 
atacada nombroses vegades tant pels afers del bandolerisme com pels atacs 
constant dels hugonots francesos. Una prova clara en serien les constants cartes 
que els cònsols de la vila enviaven al duc d’Hixar. Vegeu la següent citació:  
“...El castillo d’esta villa de Bagán de V.Exia. se va por tierra, ya lo havemos escrito 
a V. Exia. Muchas veces, y la causa es que el alcaide no está en ello y poco a 
poco se va derribando; por merced, mande. V. Exia. Probehir en ello que tanto 
importa al servicio de V.Exia...”29 Aquesta carta va ser escrita al 1617 com a 
testimoni de l’abandó que el castell i la vila patien. Ara bé tot sembla indicar que 
arran d’aquestes queixes a l’edifici del palau s’hi practicaren un seguit de reformes 
les quals passarem a detallar a continuació. Tot apunta que la planta noble dels 
cossos central i oest seria remodelada amb una distribució molt semblant a la que 
ens ha arribat ens més o menys bon estat fins als nostres dies. En certa manera 
ens referim a la composició de la sala del mapamundi (11), del vestíbul de 
comunicació amb la sala de columnes, l’espai de la sala de les columnes( 16), la 
sala napolitana (17) amb la cambra blava ( 17), la sala daurada ( 19), la cambra 
pompeiana ( 20), l’antiga cuina, la recambra annexa a la sala de columnes, les 
comunes i fins hi tot l’escala principal o “ Cel de Palau”(14). Els sostres d’aquests 
espais estaven resolts mitjançant bigues de fusta i revoltós de guix. Aquesta 
composició encara es conserva a la sala del Mapamundi, a la cambra daurada i 
també a la Pompeiana. A la planta segona encara en podem veure les empremtes 
en algunes sales que segueixen la mateixa composició. Totes elles estarien 
decorades amb pintura mural de tons granatosos i grisencs emmarcant diferents 
temàtiques en un seguit de plafons. Un clar exemple en podria ser la sala del 
Mapamundi en la qual reuneix tots aquests requisits i a més s’hi recuperà una 
rajola amb la data de 1635 procedent del seu paviment.  
 
La temàtica de les seves pintures també és diferent a la resta de sales que s’han 
conservat pel sol fet que tenim un seguit de plafons damunt d’un socol que simula 
un falç carreuat en color negre i alternats per columnes que acaben amb un capitell 
corínti i en els plafons s’hi representen diferents al·legories. Segons el parer de les 
restauradores del Centre de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de 
Catalunya, aquestes pintures són de més bona qualitat que la resta, la coloració de 
tons rogencs i negre denota encara una certa antiguitat i els sostres no són coberts 
en cel ras sinó que deixen entreveure l’embigat de fusta. A més val a dir que 
encara que s’hi denoten un seguit de restauracions damunt de la capa original, no 
s’hi ha localitzat cap traça de pintura anterior. Durant la darrera campanya de 
restauració de les pintures murals de la sala de les columnes ( 16) feta una vegada 
una vegada finalitzaren els treballs, que estem descrivint, es practicaren un seguit 
de cales a la sala de les columnes i també a la Pompeiana amb l’alcova 
homònima. En totes elles s’hi denotava la presència de capes pictòriques anteriors 
a la conservada ( segle XVIII) les quals tenien com a característiques comunes la 
coloració de tons vermellosos i negrosos i la presència de plafons que ens 
recordava a la sala de Mapamundi. Aquesta capa més antiga transpirava en la de 
sobre i es deixava entre veure. A la sala Pompeiana i alcova homònima la situació 
era similar ja que a sota de Les pintures existents s’hi remarcaven un seguit de 
plafons amb de color vermellós i negre amb un seguit de motius de tipus 
geomètric. En aquesta cambra, una part del cel ras s’havia desprès i al seu damunt 
es deixava entreveure un sostre de bigues i revolto de guix de característiques 
similars al ja descrit. A l’interior de l’alcova i en concret a la paret nord de la 
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mateixa coincidint en l’espai on hi havia un capçal d’un llit pintat, s’hi entreveuen 
fragments similars aquesta vegada amb motius florals. És doncs, per aquestes 
característiques i també pel fet que hi hem recuperat algunes teules i també algun 
carreu amb la data de 1635 i pel sol fet d’estar sota de la capa de pintura del segle 
XVIII que hem datat aquestes reformes en aquest període.  
La distribució de l’escala noble d’accés al primer pis es podria vincular dins del 
marc d’aquestes reformes, ja que la distribució de la planta principal gira a l’entorn 
d’aquest element que actua com a distribuïdor de totes les seves sales. 
 
Entenent que és un període que s’hi porten a terme un gran nombre de reformes, 
pensem que la finestra que hauria il·luminat la sala de columnes seria reconvertida 
en balconera afegint dues pedres més a la part inferior del seu bastiment i alterant 
la porta adovellada o principal retallant la clàssica forma d’arc adovellat de mig 
punt per convertir-se en un arc de perfil rebaixat semblant al que ens ha arribat fins 
als nostres dies. Pensem que la majoria de canvis es produïren a les façanes est 
del pati d’armes en les quals se li afegí una galeria o llotja de fusta sostinguda per 
dos pilars de pedra i una balconada de fusta tornejada sostinguda per bigues amb 
els caps treballats en forma humana i coberta de teula.  
Aquesta galeria s’ha pogut documentar a l’interior del vestíbul o porxo d’accés a 
les plantes superiors amb la presència d’un pilar de pedra, d’una mènsula també 
de pedra o fins hi tot d’una biga del sostre de fusta. La tipologia ens recordaria amb 
la casa de cal Màs de la Plaça Major de Bagà, la casa del consell de Tuixent o les 
cases que miren al carrer de l’església de Peramola. Totes elles reuneixen els 
mateixos requisits i es consideren del mateix període.30 En quant a la capella, 
pensem que és durant aquest segle quant es produeixen un seguit de reformes 
que configuren un espai similar al que ens ha arribat avui. Amb la revolta dels 
Segadors del 1640, Bagà lluità a favor de la Generalitat.  
 
Poc després i arran de les incursions franceses del rei Lluís XIV i comandades per 
Reicheilleu la vila fou incendiada diverses vegades. Amb la pau dels Pirineus 1659 
dita també “ tractat dels Pirineus” es posà fi a la guerra entre Habsburgs i borbons 
donant la victoria al reialme borbònic i hipotecant el territori de la Catalunya Nord i 
cedint tots els pobles i ciutats de l’esmentat territori al regne francès. A la vegada 
totes les fortaleses que feien de frontera amb aquest territori foren destruïdes31. No 
és d’estranyar doncs que el castell-palau de Bagà també fos destruït com ho foren 
els de Llívia, Bellver de Cerdanya, la Pobla de Lillet... 
 
4.5- Les reformes dels segles XVIII i principi del segle XIX ( color groc)  
 
Durant la guerra de Successió, Bagà lluità a favor de la dinastia austríaca en 
detriment de la borbònica comandada de felip V. Amb la caiguda de Barcelona al 
1714, poc a poc la resta de focus de resistència van caure a mans dels borbons. 
Bagà i la seva “baronia” caigueren al 1720. Amb tot, però i una mica abans 
d’aquestes dates ens apareixen ja referències dela nissaga dels Còdol , de 
procedència cerdana els quals abans d’arribar a Bagà , s’instal·laren primerament 
a Sant Llorenç de Morunys. La causa que creà establir la seva residència al que 
havia estat l’antic palau dels Pinós, va ser el casament d’Acaci Còdol amb Rafaela 
de Brocà, que en aquells moments ja s’havia establert a Bagà. A la vegada l’hereu 
d’aquest llinatge va contraure matrimoni amb la filla de Francesca de Roset, els 
quals n’eren els procuradors i governadors dels Pinós. cosa que seria la causa 
més probable que decidissin de restaurar el palau i que Acaci en fós el nou baró. 
De fet el mateix Acaci va tenir un fort protagonisme en la guerra dels Segadors 



 
 
 

 
Pàg.91 

defensant la ciutat de Barcelona dels atacs enemics. El fill d’Acaci, Francesc de 
Còdol va intervenir en el procés de trasllat del santuari de Paller al prat dels 
Banyadors, indret on s’enclava actualment aquest edifici. El darrer Còdol que residí 
a Bagà va ser Francesc Tomàs de Còdol el qual un cop difunt i amb poca 
descendència, la família Còdol cada cop anirà sent més escadussera a la vila de 
Bagà fins a passar a mans dels Travy . Tot apunta que els Còdol i en concret 
Francesc de Còdol transformà les ruïnes de l’antic palau dels Pinós, destruït i 
incendiat durant els afers de la guerra dels Segadors i el transformà amb la forma 
que ens ha arribat avui dia.  
D’aquests senyors en podrien correspondre un seguit de construccions afegides a 
la banda migdia i a l’entorn del pati d’armes. Ens referim a les façanes est i sud del 
pati d’armes amb una tipologia i composició pròpies de l’arquitectura dels segle 
XVIII i que trobem en alguns edificis de Barcelona, Vic o Olot. Tot apunta que 
aquest cos afegit a la banda de llevant funcionaria com a sala de recepcions 
il·luminada per un seguit d’ulls de bou en el sota coberta. Dels còdol també en 
podria correspondre la decoració de totes les cambres de la planta noble, llevat de 
la sala del Mapamundi que mantindria la decoració de segles anteriors. La 
construcció de la façana est del pati d’armes implicà la creació dels dos cosidors 
de la planta principal i la remodelació de la majoria de les obertures o balconeres, 
especialment a les façanes sud, est i nord. Tot apunta que les façanes anaren 
revestides per una capa d’estuc i en alguns llocs amb pintura esgrafiat, tal i com es 
pot veure encara a la cornisa del cos de llevant. No cal dir que les cobertes i la 
coronació de la caixa de l’escala principal amb una llanterna podria vincular-se 
amb les obres d’aquest període de la mateixa manera que també ho seria la 
capella afegint un esgrafiat a la seva façana emmarcada per columnes similars a 
les que hi ha ala sala de columnes ( 16). Aquestes obres es portaren a terme entre 
els anys 1750 i 1779, tal i com ho mostren algunes teules recuperades de la 
coberta amb la data de 1700, o en les parets de la façana de la capella o d’alguna 
sala interior. 
 
4.6- El segle XIX i principi del segle XX ( color rosat)  
 
Una vegada els senyors de Còdol deixaren de residir a Bagà, l’edifici del palau va 
ser objecte novament d’atacs i espoli, sobretot durant les guerres Napoleòniques 
que serví com a guarnició dels soldats. Els grafits conservats damunt de les 
pintures de la planta principal demostrarien aquest fet amb representacions de 
vaixells, canons i maquinària de guerra. L’entrada al segle XX va comportar que 
l’edifici fos cedit a la fundació Salarich i Calderer la qual hi instal·là uns masovers 
per tal que ne tinguessin cura del seu manteniment. Durant aquesta etapa la 
majoria d’estances foren reconvertides en magatzems, pallisses i quadres per 
animals. Durant la guerra civil del 1936 servi de refugi d’alguns soldats de l’exèrcit 
republicà els quals es dedicaren a malmetre les pintures de la planta principal. 
D’aquest moment en dataríem reformes menors com ara paredament de finestres, 
construcció de tanques per a bestiar, obertura d’esvorancs al sota coberta i 
construcció de coberts o afegits. Totes aquestes reformes eren de caire agrícola. 
 
4.7- La restauració de l’any 1992  
 
L’any 1989 l’Ajuntament de la vila de Bagà decidí de comprar el conjunt d’edificis 
del palau per a restaurar-los i destinar-los a un ús cultural. Aquest procés encara 
avui continua. 
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14 SERRA I VILARÓ, JOAN: baronies de Pinós i Mataplana: investigació als seus arxius. Llibre 1. 
Barons, nobles i cavallers. Bagà: Centre d’estudis Baganesos, 1989. p.94.  
15 SERRA VILARÓ. Ob cit. Vol 1. Centre d’Estudis Baganesos, 1989.  
16 Abans de la restauració de l’any 1990, aquestes parets de tapia també es feien visibles a nivell de 
planta primera amb una gran esquerda que en perillava la seva estabilitat. Foren substituïdes per les 
actuals de pedra. 
17 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-130 
18 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-145  
19 Cal tenir en compte la possibilitat que hi haguessin més construccions a la part de migdia tal i com 
mostren els encaixos de biga conservats a la cara exterior de la façana ,les restes d’enlluït de color 
blanquinós o la presència d’una porta paredada.  
20 VILADÉS LLORENS, R. Ob cit. P-49. Berga 1996  
21 VILADES, LLORENS, R. Ob cit. P-54. Berga 1996 
22 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-228  
23 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-228 
24 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ibidem  
25 VILADÉS LLORENS, RAMON. Les muralles de Bagà al segle XIV. ( Berga). Àmbit de Recerques del 
Berguedà, 1996.p-52.  
26 CATALÀi ROCA , PERE. Els castells catalans VOL: V. Rafael Dalmau Editor. Barcelona 1976-97.p-
849.  
27 Vegeu CASCANTE TORRELLA, PERE i SIMON VILARDAGA; SARA a Estudi històric i arquitectònic 
del monestir de Sant Llorenç de Morunys. INCASOL. Abril 2009 ( inèdit).  
28 Els caps de biga en forma de cap animal i humà conservats a la planta segona, les teules 
policromades, les restes d’enlluïts de calç, les portes en arc rebaixat de comunicació de la sala de 
mapamundi amb el vestíbul o les paredades del segon pis, serien restes d’aquesta decoració. Els caps de 
biga recorden als d’altres enteixinats medievals. 
29 CATALÀ i ROCA. PERE: Els castells Catalans.Volum V Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 1960-
1990. p-278 
30 Durant els treballs de restauració d’aquesta façana hi hem recuperat una d’aquestes bigues amb el 
cap treballat, així com també el passamà de la barana de fusta aprofitada com a llinda de les finestres 
que hi havia en aquest sector.  
31 VILADRICH CAMIL: Dels lligams històrics de les Baronies de “ Castre” I de “Pinós”. Estadella( 
Aragó)-Bagà ( Catalunya) a Bagadanum Miscel·lània. Volum III. Associació Medieval de Bagà. Bagà. 
Juliol 2000.  
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Estudi de paraments. Identificació cronològica-constructiva de l’edifici. 
Planimetria adjunta al l’Estudi histórico-arquitectònic del palau de Bagà.  
 
Planta baixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alçat est pel pati d’armes      Llegenda.  

Fases cronològiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alçat oest, pel pati d’armes      
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Alçat oest per ponent    Alçat est, pujada a palau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alçat nord, carrer de la muralla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alçat sud, pel pati d’armes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alçat sud, per la pujada des de la plaça dels especiers 
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A.11. ESTAT DE CONSERVACIÓ. DÈFICITS I MANCANCES. 
 
 
A.11.1. Dels elements constructius i materials. 

 
Tenint en compte l’estat de conservació de l’element i entorn, i ateses les obres de 
restauració (1a. Fase) executades els anys 2008 i 2009, es detecten les següents 
problemàtiques de caracter material i constructiu: 
 
Per una banda, la manca d’actuacions definitives de reparació, consolidació i 
restauració a l’edifici de Palau, així com l’envelliment general dels materials 
constructius han comportat l’accelerada degradació dels revestiments de la façana 
nord, sud i est, la manca d’impermeabilització del terrat pla de tramuntana en el cos 
central, així com dels elements constructius de l’escala històrica situada en el costat de 
ponent del cos central. 
 
Per l’altra, la manca d’operacions de conservació i manteniment a l’edifici de la capella, 
constitueix la causa de la degradació progressiva dels revestiments de façana i dels 
seus elements constructius, alhora que el progressiu deteriorament dels materials de 
coberta amb la conseqüent manca d’impermeabilitat de l’edifici i, per tant, de la seva 
conservació. 
 
 
A.11.2. Les instal·lacions. 

 
Actualment, part del conjunt disposa d’instal·lació elèctrica i enllumenat. Concretament, 
en l’edifici de palau, tots els espais que conformen el conjunt de les plantes baixa i 
primera i l’ala de llevant de la planta segona. També disposen d’una mànega 
d’incendis i extintor a l’escala d’accés i una a la sala intermitja de la primera planta. 
Cap d’aquests espais disposa d’instal·lació de calefacció ni de climatització, tot i que la 
planta primera disposa de xarxa elèctrica en previsisó per a la instal·lació de plaques 
elèctriques de forma puntual, per tal de no deteriorar les pintures murals.  
 
La resta d’espais de l’ala de ponent de la planta segona, però, no disposen de cap 
tipus d’instal·lació elèctrica, de protecció contraincendis, de calefacció ni de 
climatització. 
 
La capella disposa d’una instal·lació bàsica d’enllumenat, tot i que no s’adapta a la 
normativa vigent del Código técnico (CTE) ni del reglament de baixa tensió (REBT). 
 
Per tant, la capella de Santa Maria i tots els espais no intervinguts en les obres del 
2008 adoleixen d’una manca d’adequació de les instal·lacions mínimes i bàsiques 
necessàries, i per tant, manca de seguretat de cara als futurs usos. 
 
 
A.11.3. L’accesibilitat 
 
L’edifici de Palau, en general, te un greu problema d’accessibilitat per a persones amb 
mobilitat reduïda. 
 
Alhora també presenta dificultat i manca de seguretat per al vianant l’acces a través de 
l’actual escala de fusta, sobreposada sobre el carrer que puja des de la plaça de 
l’Especier. El seu estat de conservació és molt deficitari, fent difícil la seva conservació 
i ús. 
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A.11.4. L’ús 
 
Pel que fa a la capella de Sta.Maria, el fet que només hagi estat en ús en temporades 
d’estiu i per actes puntuals, ha permès, fins el moment, no fer d’aquest element un 
edifici tancat. Les necessitats de disposar d’aquesta superficie al llarg de tot l’any, per 
tal de programar exposicions temporals al servei de la població, obliga a plantejar que 
l’edifici diposi de tancaments a les obertures, que millori l’aïllament i l’estanquitat front 
als agents atmosfèrics. 
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A.12. SINÒPTICA DE LESIONS I DESPERFECTES VISIBLES. LOCALITZACIÓ 
 
A.12.1. L’entorn més inmediat 

• Espai exterior, sector nord-oest 
• Manca de contenció de les terres adossades a les façanes. 
• Manca de tancaments per la protecció dels espais buits existents, sota 

la comuna de planta primera 
• Degradació de les instal.lacions existents a l’espai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Obertures a i b, sense tancament de protecció (2009) 
 
 
 
           Sector nord-oest (2009) 
 
 

• Accés des de la Plaça dels Especiers 
• Degradació del graonat de fusta existent, col·locat sobre la rasant del 

carrer. 
• Pèrdua i degradació del graonat de pedra primigeni 
• Degradació dels revestiments dels murs de maçoneria que delimiten el 

carrer. 
• Manca de tancament adequat a la porta d’accés cap als espais exteriors 

de Palau. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de l’escala provisional de fusta molt degradada

 a      
 
b 
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Vista de la porta i escala de fusta provisional  El graonat de fusta provisional i degradat 
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A.12.2. El Palau 
  Imatge exterior: 

• Coberta 
• Manca d’impermeabilització del terrat pla 

situat a planta primera, sobre la sala de 
maquinaria a la façana de tramuntana. 

• Deficient evaquació de les aigües pluvials 
del terrat pla. 

 
 
 
 
 
 
 
Terrat en planta 
primera, costat 
de tramuntana 
 
 
 

• Façanes 
• Degradació dels revestiments de morter de calç amb desprendiments a 

les façanes nord, sud i est. 
• Pèrdua dels revestiments i dels rejuntats de morter de calç a la franja 

inferior de les façanes nord, sud i est. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana de tramuntana (2008) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana de tramuntana (2008)    Façana de migdia (2009) 
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• Porxos exteriors 
• Deficiencies en el revestiment de paraments verticals i horitzontals. 
• Manca de pintura en els revestiments i sostres dels porxos. 
• Manca de seguretat en el brocal del pou situat al porxo en planta baixa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porxo d’accés a l’edifici pel costat nord (2008) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Porxo d’accés a ruïnes de la muralla, al sector de ponent (2009) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brocal del pou situat al porxo en planta 
baixa (2009) 
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Imatge interior de l’edifici 
• Revestiments i acabats 

• Deficient acústica de la sala polivalent (excés de reververació). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sala polivalent situada a la 
planta primera del cos de 
llevant (2008) 

 
• Escala històrica 

• Degradació general dels revestiments, paviments i baranes d’acer de 
l’escala històrica, inclòs de l’escala nova, per manca d’operacions de 
conservació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tram de l’escala històrica, de planta baixa a primera 
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Tram de l’escala de planta primera a segona. Escala d’acer i espai coronat amb claraboia superior. 
 
 

• Accessibilitat 
• Manca de recorreguts accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, 

per accedir a les plantes primera i segona. 
 
 
Escala principal d’accés. Intervenció de 1993. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala principal, arrencada en planta baixa   Tramada de planta 1a a planta 2a. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tramada de planta baixa a planta primera
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A.12.3. Capella de Santa Maria: 
 
 Imatge exterior 

• Coberta 
• Manca d’impermeabilització de la coberta. 
• Existència de teules trencades i despresses per manca d’adherència al 

seu suport. 
• Degradació general dels ràfecs. 
• Deficient evaquació de les aigües pluvials. Manca de canals i baixants. 
• Degradació de l’espadanya de coberta 

 
• Façanes 

• Degradació dels revestiments de morter de calç, amb els consequents 
desprendiments a les diferents façanes. 

• Pèrdua de revestiments i rejuntat de morter a la franja inferior de les 
façanes. 

• Existencia d’obertures contemporànees, desfigurant la imatge 
primigenia. 

• Obertures sense cap tipus de fusteria ni protecció exterior. 
• Manca d’estanquïtat de l’espai interior, per degradació de les fusteries 

existents. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Façana de poenent de la capella, amb front al pati d’armes (2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ràfec de coberta a la façana de migdia (2009) 
 

Façana de migdia per la pujada al palau (2008)   
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Imatge interior 
• Elements i materials: 

• Degradació general dels revestiments interiors (paraments verticals i 
voltes). 

• Degradació del paviment ceràmic original. Gran quantitat de peces 
despresses 

• Degradació i manca de pintura de protecció dels elements de fusta. 
• Manca d’element de protecció a l’escala d’accés al cor. 
• Degradació de parts de la cornisa perimetral de les façanes laterals 

• Instal.lacions 
• Manca d’instal.lacions elèctriques i enllumenat que compleixin amb la 

normativa vigent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interior de la capella. Paraments, voltes i cor.  Paraments laterals, volta de canó i presbiteri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fusteria existent, manca d’estanquïtat  Degradació de l’empostissat de fusta interior 
 
Barana de fusta del cor     Manca de barana de protecció a escala del cor 
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A.13. CAUSES DE LES LESIONS I DESPERFECTES. 
 
La causa principal de les lesions i desperfectes visibles en el conjunt d’elements que 
conformen el Palau de Pinós, tals com façanes, cobertes, murs i espais interiors, són 
conseqüència de l’envelliment general dels elements estructurals i constructius, dels 
materials i instal·lacions, alhora que de la manca d’actuacions de conservació, 
reparació i manteniment, i que, exceptuant aquells espais interiors que es troben en 
ús, es poden fer extensibles a la resta dels elements construïts del conjunt edificat. 
 
També cal remarcar, el fet que en les intervencions anteriors s’han realitzat actuacions 
encaminades, per una banda, a reparar, consolidar, protegir, impermeabilitzar, aïllar, 
dotar de seguretat i implantar noves instal·lacions adequades a l’ús, amb la finalitat de 
conservar i protegir els valors histórico-arquitectònics de l’edifici, alhora que posar 
l’edifici al servei de la població. 
 
Per l’altra, aquestes actuacions s’han encaminat a neutralitzar les causes que han 
originat les lesions i desperfectes, així com els seus efectes, amb la finalitat de 
conservar i restaurar l’edifici amb el màxim d’esplendor i autenticitat. 
 
Finalment, la implantació de nous usos, posa en servei altres espais de l’edifici, avui 
infrautilitzats, i per tant, col·labora en la seva constant conservació. 
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A.14. LA PROBLEMÀTICA DE L’ELEMENT I ENTORN. CONCLUSIONS. 
 
En general, cal dir que l’element i el seu entorn més immediat, objecte del present 
projecte, pateix problemes de tipus constructiu en els materials, de seguretat, de tipus 
funcional, d’accessibilitat, d’adaptació a les normatives vigents quant a les 
instal·lacions, així com de coneixement i interpretació històrica i arqueològica, que es 
necessari abordar, per tal de conservar, protegir i revitalitzar el mateix, per tal de 
mantenir un testimoni històric, alhora que protegir un edifici declarat BCIN, tot 
transmetent-lo a les futures generacions en les millors condicions possibles. 
 
 
A.14.1. De tipus constructiu. 
La problemàtica de tipus constructiu es reflexa bàsicament en la degradació dels 
revestiments, manca d’impermeabilitat de la coberta i terrat, degradació dels materials 
de façanes i cobertes, manca i/o deficiencies en els coronaments, erosió general de 
les fàbriques, esquerdes, fissures, degradació del morter dels junts de les fàbriques, 
manca general d’impermeabilització i puntual domini de la vegetació. 
 
A.14.2. De tipus normatiu. 

• Deficiències en la mobilitat i accessibilitat general. 
• Manca de seguretat front als elements degradats i amb perill de despreniments 

(revestiments, ràfecs, etc). 
• Deficiències en les instal·lacions d’electricitat i d’enllumenat. Manca de 

seguretat.  
 
 
A.14.3. De tipus funcional. Usos. 
Els condicionants historico-arquitectònics de l’edifici del Palau, obliguen que els tipus 
d’usos i la seva implantació siguin compatiblen amb l’edifici i els seus valors, per tal de 
no alterar la seva autenticitat. Així doncs, no només cal que l’ús concret respecti el 
conjunt declarat BCIN, sino que totes aquelles implantacions es realitzin garantint la 
pervivència de l’edifici, tant en el moment de la implantació com en els usos futurs. 
 
 
A.14.4. En l’accessibilitat. 
La normativa actual, molt restrictiva i sota el criteri de fer accessibles els espais dels 
edificis per a tothom, planteja necessitats per adaptar l’edifici. En aquest cas, l’estudi 
dels condicionants arquitectònics i històrics, donen lloc a una sèrie d’alternatives, que 
cal estudiar, per tal d’aconseguir l’accessibilitat general del conjunt. 
 
El tema de l’accessibilitat caldrà plantejar-lo amb solucions únicament i exclusiva 
compatibles els condicionants i valors de l’edifici declarat BCIN. 
 
 
A.14.5. En la seguretat. 
Amb temes de seguretat en espais, elements i/o edificis públics, la normativa, també 
es molt restrictiva. En aquest cas, igual que a l’anterior apartat, caldrà dissenyar i 
plantejar amb molta cura, els elements de seguretat i protecció, de manera que no 
afectin negativament la imatge ni els valors del monument. 
 
Existeixen i es plantejaran solucions, que des del coneixement i reinterpretació 
històrica de l’edifici, s’ens mostrarà solucions, que no impliquin la incorporació de nous 
materials i elements, amb formes i proporcions que distorsionin i alterin de forma 
negativa la imatge del monument. 
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A.14.6. En les instal·lacions. 
En aquest apartat caldrà tenir cura en el traçat i ubicació de les instal·lacions, tals com 
xarxa d’enllumenat, projectors, instal·lacions contraincendis, etc., a fi d’incorporar les 
instal·lacions necessàries, tenint en compte sempre, els seus propis requeriments 
(normatives), alhora que els condicionants arquitectònics de l’edifici i no a l’inrevés.  
 
Caldrà, per tant, dissenyar amb molta cura la ubicació i recorregut de les mateixes, 
harmonitzant-les amb els valors patrimonials; evitant contaminacions visuals, 
alteracions i distorsions negatives pel que fa a la imatge del conjunt. 
 
 
A.14.7. Des de l’anàlisi documental. 
La manca de buidat sistemàtic del fons existents i els desequilibris temàtics i 
cronològics que planteja la bibliografia editada fins ara, comporten un dèficit de 
coneixement del conjunt, així com de l’element i entorn objecte d’intervenció. Aquesta 
situació planteja la necessitat de millorar el coneixement i la reinterpretació històrica, 
absolutament necessari, per fer compressible el conjunt i posar-ho al servei de la gent. 
 
 
A.14.8. Des de l’arqueologia. 
A nivell general podem dir que les mancances a nivell arqueològic són elevades. Les 
intervencions realitzades fins al moment i que han afectat al subsòl del conjunt del 
Palau, han estat realitzades sota un seguiment arqueològic amb els resultats exposats. 
Tot i així, la manca d’intervenció en alguns àmbits fan desconèixer la informació 
històrica.  
 
Totes les intervencions proposades en el present projecte plantegen el seu seguiment 
arqueològic, per tal de recuperar fonts d’informació, millorant així, el coneixement de 
l’edifici. 
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B. LA PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 
B.1. ESTAT ACTUAL. NECESSITAT DE L’ACTUACIÓ 
 
Del conjunt d’actuacions programades, prèviament a l’execució de les obres de 
restauració, consolidació i millora, s’en van executar les necessàries des del punt de 
vista de seguretat a les persones i les mes prioritaries (atès el pressupost disponible) 
des del punt de vista de seguretat estructural i constructiva, d’aïllament, 
impermeabilització i acondiciament dels espais de planta primera. 
 
Tot i així, encara hi ha espais que cal abordar, per tal de resoldre l’envelliment i 
degradació dels elements constructius, estructurals i materials dels seus espais, en 
general. 
 
Per tant, l’actuació que cal plantejar, no només és necessària per a la restauració i 
conservació de l’edifici, sinó per aconseguir, també, recuperar els seus valors històrics 
i arquitectònics que, amb el pas del temps, ha anat perdent. 
 
També cal tenir en consideració que l’edifici només es troba parcialment en ús i que 
les necessitats del municipi requereixen de l’adequació dels espais infrautilitzats i la 
millora d’altres, concretament de la sala polivalent de la planta primera i de la capella, 
a fi i efecte d’incorporar-los al programa dús i permetre una explotació adequada de 
l’espai, amb activitats culturals al servei de la població. 
 
Aquesta adequació dels espais, com és el cas de la sala de la planta primera, provoca 
plantejar intervencions en altres àmbits de l’edifici, amb l’objectiu de garantir 
l’accessibilitat i la mobilitat i, per tant, la supressió de barreres arquitectòniques. 
 
També, i amb la intenció de recuperar l’ús dels entorns més immediats de l’edifici i 
millorar l’accessibilitat de l’edifici, es pretén acondiciar i millorar l’accés des de la Plaça 
de l’Especier i de l’espai exterior de tramuntana, junt a la nova escala i porta 
d’emergència. 
 
 
B.2. DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
L’àmbit d’actuació contemplat en el present projecte executiu ve definit pel perímetre 
físic de l’edifici de Palau, incorporant a més l’edifici de la capella de Santa Maria, 
situada al sector de llevant, l’espai del pati d’armes amb la seva portada d’accés, el 
sector nord-est i l’accés de migdia que parteix des de la plaça de l’Especier. 
 
Tots aquests espais i elements configuren l’entorn més immediat i d’influència de 
l’edifici, a partir del qual, es podran generar investigacions històriques, prospeccions i 
exploracions físiques, planificar l’abast de l’obra, l’accessibilitat i, en definitiva, 
programar l’execució de la intervenció projectada. 
 
 
B.3. CRITERIS D’INTERVENCIÓ DE CARÀCTER GENERAL 
 
Els criteris d’intervenció de caràcter general cal encaminar-los, per una banda, en 
aconseguir l’adequació constructiva i la impermeabilització del conjunt de l’edifici, tot 
conservant, protegint i recuperant la imatge del mateix, alhora que dotar-lo de 
seguretat per a les persones que l’han d’utilitzar. 
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Per l’altra, contemplar actuacions de millora i d’acondiciament d’espais de planta 
primera i dels de la capella per a usos definits en el programa funcional proposat per 
l’Ajuntament. 
 
Finalment incorporar l’estudi de les alternatives possibles i concreció de la ubicació per 
a la instal·lació d’un ascensor, a fi de millorar la mobilitat i d’eliminar les barreres 
arquitectòniques que pateix l’edifici. 
 
 
Restaurar l’edifici i el seu entorn, ampliant en lo possible el coneixement i la 
reinterpretació històrica del mateix, així com revitalitzar, i millorar llur utilització, tot 
posant l’element i el seu entorn al servei de les societats presents i futures, 
constitueixen els criteris bàsics i essencials a assolir en el present projecte. 
 
 
 
B.4. CRITERIS D’INTERVENCIÓ DE CARÀCTER ESPECÍFIC 
 
B.4.1. Des del coneixement històric 
 
Ateses les mancances de coneixement històric de l’element i del seu entorn, d’una 
banda comprensibles, és necessari abordar la investigació documental i la seva 
evolució estructural com a mínim dins l’àmbit de l’actuació. 
 
La investigació realitzada ha de seguir les línies de treball següent: 

 
• Recerca exhaustiva, anàlisi i transcripció (en funció de l’interès 

testimonial) de tota la documentació escrita susceptible d’aportar dades 
sobre l’element. 

 
• Recerca i anàlisi de la planimetria i fotografia històrica. 

 
• Estudiar l’evolució d’usos i cronologia de les successives intervencions 

fins a rebre la configuració actual. 
 

• Analitzar el seu perímetre actual en relació amb el perímetre primigeni del 
castell medieval i de les estances i altres elements auxiliars del palau 
residencial dels senyors de Pinós. 

 
 

B.4.2. Des del coneixement arqueològic. 
 

Des del punt de vista arqueològic i atès que la intervenció arquitectònica s’executa en 
un edifici declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, cal preveure les següents 
intervencions: l’estudi de paraments interiors i exteriors i seguiment arqueològic en 
l’execució de les actuacions de buidatge de terres  
 
Per garantir un correcte seguiment arqueològic de la intervenció arquitectònica, es 
preveu la participació d’un arqueòleg en la direcció facultativa de l’obra, juntament amb 
els altres tècnics. 
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Pel que fa als criteris tècnics específics de la intervenció arqueològica, aquests 
s’hauran de cenyir necessàriament a la metodologia estratigràfica habitual, utilitzada 
en aquest tipus d’estudis i basada en el mètode de registre de les dades proposat per 
E.C.Harris i per A. Carandini, modificant a partir de la pràctica arqueològica en aquest 
tipus d’elements i de les circumstàncies concretes de l’excavació. 
 
 
B.4.3. Des del coneixement arquitectònic.  
 
• Plantejar intervencions, utilitzant materials, solucions constructives i tècniques, 

compatibles amb els valors de tipus històrico-arquitectònic, urbanístic, paisatgístic i 
de memòria col·lectiva de l’edifici i de l’entorn. 

 
• Adaptar l’edifici i l’entorn als nous usos, fent-los compatibles amb la naturalesa del 

conjunt. 
 
• Plantejar intervencions de caràcter reversible, incidint en la diferenciació de les 

actuacions, allunyant-se de mimetismes històrics i evitant plantejar falsificacions 
històriques.  

 
• Tenir en compte sempre els requeriments i normatives dels nous usos i de les 

instal·lacions, fent-los compatibles amb els valors patrimonials del conjunt. 
 
 

B.4.4. Des del coneixement constructiu i del materials.  
 

Les propostes d’intervenció s’encaminaran a la recuperació del conjunt com a 
document històric i, més concretament, a l’adequació dels espais de planta primera i 
de la capella, tot mantenint i recuperant, fins allà on sigui possible, els materials 
originals i els seus sistemes constructius.  
 
Per això, a part de la intervenció directa sobre els materials per recuperar-ne un estat 
proper a l’original, es planteja l’actuació sobre les causes de degradació, per tal de 
neutralitzar-les i limitar la seva acció futura sobre els materials, eliminant, per tant, els 
seus efectes.  
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B.5 EL PROGRAMA D’ÚS. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ 
 
Actualment l’edifici de Palau allotja un programa divers consistent en: 
 

Planta baixa: 
 

1. Museu dels càtars: ..............................................................en ús a l’actualitat. 
2. Oficina de Turisme:..............................................................en ús a l’actualitat. 
3. Oficina del Consell regulador  

 del Camí dels Bons Homes:................................................ en ús a l’actualitat. 
4. Capella: ................................................sense ús definit allotja alguna activitat  

de forma temporal a l’estiu  
5. Espai exterior de l’edifici: ..........................espai per a la realització d’activitats  

a l’aire lliure durant l’estiu. 
 
Planta primera: 

 
6. Sala polivalent: ....................................................................en ús a l’actualitat. 
7. Resta d’espais de planta 1a:.................................actualment sense ús definit. 

 
Planta segona o sota coberta: 
 

8. Sala d’exposicions:........................................................................ús temporal. 
9. Resta d’espais de planta 2a: .............................................sense ús i pendent. 

d’intervencions futures. 
 

Propostes d’intervenció. 
La proposta d’intervenció planteja actuar en l’espai de capella per a usos culturals al 
servei de la població, la millora acústica de la sala polivalent de la planta primera i la 
instal·lació d’un ascensor a l’escala principal per a facilitar l’accés a les plantes pis a 
les persones amb mobilitat reduïda. La resta d’usos dels diferents espais, no es veuen 
afectats per la intervenció. 
 
Actuacions bàsiques. 
Enfront a tots els requeriments del conjunt de l’edifici i dels seus espais exteriors, 
s’estableixen unes actuacions bàsiques : 

 
A.- Actuacions generals de seguretat, conservació i consolidació de l’edifici.  
B.- Adequació de la capella per a usos polivalents de caire cultural  
C.- Adequació i millora de la sala polivalent en planta primera. 
D.- Restauració de la caixa d’escala històrica 
E.- Eliminació de barreres arquitectòniques 
F.- Millora dels accessos generals exteriors de l’edifici. 
G.- Acondicionament de l’espai exterior de tramuntana (sector nord-oest) 
 

Aquesta classificació d’actuacions permetrà l’execució del projecte en àmbits 
independents i d’obra completa, amb la finalitat d’adaptar les diferents execucions a 
les possibles programacions culturals ja previstes. 
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B.6. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT D’APLICACIÓ 
 
La intervenció afecta a l’edifici de Palau de Pinós, la capella i l’entorn més immediat 
(accesos exteriors i espai de tramuntana), la qual cosa no genera contradiccions amb 
la normativa urbanística d’aplicació. 
 
Si bé, el projecte executiu segueix els requeriments que estableix el vigent Codi Tècnic 
de l’Edificació, tractant-se d’un edifici catalogat i protegit i tenint en consideració que 
les actuacions que s’hi duran a terme són molt puntuals, en elements materials 
degradats, i en l’adequació funcional d’espais interiors per a usos polivalents indefinits, 
a continuació es justifica el compliment o exempció dels articles del CTE. 
 
Pel que fa al compliment de l’accessibilitat, cal indicar que es planteja un recorregut 
adaptat, amb la instal·lació d’un elevador que garanteixi l’accés a tots els espais de 
l’edifici del Palau de pública concurrència. 
 
Per altra banda, el conjunt d’actuacions a realitzar, s’executaran amb materials 
harmoniosos i compatibles, a fi de no modificar, ni alterar, ni transformar el caràcter  i 
valors arquitectònics de l’edifici. 
 
Cal que el present projecte, abordi el màxim rigor científic i tècnic, a fi de revalorar un 
element emblemàtic BCIN i de cabdal importància històrica per a la població. 
 
Finalment, cal dir que, les actuacions hauran de ser reversibles, per tal de no alterar ni 
eliminar cap dels valors històrics de l’element i del seu entorn. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT O L’EXEMPCIÓ DE: 
 
1- CTE-db-HE: 

 
• HE-1 (limitació de la demanda energètica) 

Segons estableix l’article 1.1 d’àmbit d’aplicació serà d’aplicació en 
“modificacions, reformes i rehabilitacions d’edificis existents... on es renovin el 
25% dels seus tancaments” 
En aquest projecte no es preveu la renovació dels tancaments degut al 
seu caràcter i protecció patrimonial dels espais en què s’actua, per tant 
no és d’aplicació. 

 
• HE-2 (rendiment de les instal·lacions tèrmiques) 

Segons s’estableix es proporcionarà un estudi específic i quedarà justificat 
segons les exigències del RITE. 
Segons l’article 8 s’estableix que és d’aplicació a les reformes en “las que 
impliquen la inclusión de nuevos servicios de climatización o agua caliente 
sanitaria, así como la ampliación, reducción o modificación de los existentes,...“ 
En aquest projecte no es preveu cap intervenció a les instal·lacions de 
climatització, per tant no és d’aplicació. 

 
• HE-3 (eficiència energètica de les instal·lacions de il·luminació) 

Segons estableix l’article 1.1 d’àmbit d’aplicació serà d’aplicació en 
“modificacions, reformes i rehabilitacions d’edificis existents... on es renovi més 
del 25% de la superfície il·luminada” 
L’àmbit d’actuació de la superfície il·luminada és de 50,85m2, 
corresponent a la capella, i de 26,06 m2, corresponent al nucli de 
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comunicacions vertical. Ambdues superficies fan 76,91 m2, que és 
inferior al 25% de 1.095.07m2 =273.76m2), per tant no és d’aplicació. 

 
• HE-4 (contribució solar mínima d’aigua calenta) 

Segons estableix l’article 1.1 d’àmbit d’aplicació serà d’aplicació en 
“rehabilitació d’edificis existents de qualssevol ús en els que existeixi una 
demanda d’aigua calenta sanitària...” 
En aquest projecte no es preveu cap intervenció que afecti a aquestes 
instal.lacions.  
 
Tot i així, tenint en compte l’article 2.1 del Código técnico on es fan exempts del 
cumpliment els edificis catalogats en cas que les solucions a adoptar afectin el 
seu caracter patimonial i la dificultat d’instal·lar plaques solars en tot el conjunt 
del Palau, es pot concloure que l’HE-4 no és d’aplicació. 

 
• HE-5 (contribució fotovoltàica mínima d’energia elèctrica) 

Segons estableix l’article 1.1 d’àmbit d’aplicació pels usos indicats l’edifici 
objecte de la intervenció no queda establert, per tant no és d’aplicació. 

 
 
 

2- Decret 21/2006 d’ecoeficiència. 
Segons estableix l’article 1.1 d’àmbit d’aplicació seran objecte d’aquesta exigència 
els edificis “resultants de gran rehabilitació, enteses com a actuacions globals en tot 
l’edifici, és a dir quan afecta a tots els elements d’un edifici simultàniament 
(estructura, distribució, instal·lacions, acabats,...) 
L’objecte de la intervenció no afecta a tots els elements de l’edifici 
simultàniament, per tant no és d’aplicació 

 
 
 

3- Decret 135/95 sobre Promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques 
 

Pel que fa al compliment de l’accessibilitat, cal indicar que està previst la 
instal·lació d’un elevador que garanteixi l’accés a tots els espais de pública 
concurrència de l’edifici de Palau de Pinós. 
 
L’accés a la capella eliminant les barreres arquitectòniques es podrà plantejar en 
posterioritat mitjançant un element moble, per tal de no alterar significativament 
l’entorn de la capella. 
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B.7. JUSTIFICACIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES 
 
Tenint en compte la situació i estat actual de l’element i entorn, el programa d’ús 
proposat i els criteris d’intervenció de caràcter general i específic, es defineixen 
actuacions encaminades a restaurar, reparar i/o reconstruir, per tal de posar en valor 
tot el conjunt edificat i el seu entorn, alhora que adequar els espais de planta primera 
del cos de llevant, per tal de millorar el nivell acústic actual. 
 
Les actuacions de caràcter general es classifiquen en les següents: 
 
A. SEGURETAT, CONSERVACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE L’EDIFICI 
 
De les actuacions que es van dur a terme en les intervencions de restauració, 
realitzades els anys 2008 i 2009, van quedar pendents la consolidació dels 
revestiments de les façanes nord, sud i est (oposades al pati d’armes), l’adequació 
dels porxos d’accés a l’edifici i la millora de la impermeabilització del terrat pla a nivell 
de planta primera, sobre la sala de màquines (sector nord de l’edifici). 
 
Alhora, es proposa la substitució del tancament de vidre del brocal del pou, situat al 
porxo de planta baixa, ja que no garanteix la protecció del mateix, en quan a la 
seguretat de les persones. 
 
Per altra banda, es fa necessari millorar les condicions acustiques de la sala polivalent, 
de planta primera del cos de llevant, que no va poder ser objecte d’intervenció en les 
anteriors actuacions. 
 
 
B. ADEQUACIO DE LA CAPELLA PER A USOS POLIVALENTS DE CAIRE 
CULTURAL 
 
A dia d’avui, l’edifici de Palau constitueix un fort enclavament d’atractiu turístic dins la 
població, ja que a més de la importància de la pròpia edificació El Palau de Pinós ha 
esdevingut el centre neuràlgic de la Ruta del Camí dels Bonshomes.  
 
També, en aquest enclavament i reforçant aquest valor històric es situen l’oficina de 
turisme i el Centre Medieval i dels Càtars, i l’Oficina del Consell regulador del Camí 
dels Bons Homes. És per tant, un lloc de pas obligat per a tots els passejants de la 
ruta. L’afluència de públic requereix l’adequació d’un espai en planta baixa per a usos 
polivalents de caire cultural, com ara exposicions, xerrades, etc.   
 
Aquest nou ús es proposa situar-lo a l’interior de la Capella de Santa Maria del Castell 
per poder donar servei còmodament i de manera independent als horaris d’obertura de 
les oficines i del museu. D’aquesta manera també se’n pot gaudir de l’espai exterior i 
ésser un reforçament als nous esdeveniments que podrà albergar el palau. 
 
 
C. ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA SALA POLIVALENT EN PLANTA PRIMERA. 
 
L’actual sala polivalent de planta primera, tot i trobar-se en ús plenament, pateix d’una 
acústica deficient, en concret, d’un excés de reververació que pot minorar-se amb la 
instal·lació d’un cel-ras acústic. 
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D. ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA CAIXA D’ESCALA HISTÒRICA 
 
Consistent en reparar i restaurar els revestiments, graonat de pedra i barana d’acer 
existents, així com incorporar la previsió de xarxa elèctrica per a un futur enllumenat 
indirecte, rasant sobre els murs històrics i col·locat darrera el prisma d’acer 
corresponent a la intervenció de l’any 1993. 
 
 
E. ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
L’edifici actual te un nucli de comunicacions verticals, consistent únicament en una 
escala de nova edificació de formigó armat (actuacions de 1993), situada a la crugia 
nord del cos central, en el punt de connexió entre el volum est del carrer de la Muralla i 
el volum central.  
 
En aquest punt, gairebé geomètric, es produeixen totes les circulacions verticals. 
Aquesta ubicació permet amb un curt recorregut l’accés a les sales de totes les 
plantes, sense afectar cap dels espais interiors amb un ús determinat. 
 
A la banda nord del cos oest, es situa l’antiga escala noble de pedra que comunica la 
planta baixa amb la planta primera. A partir d’aquí una escala de nova construcció 
(actuacions de 1993) de planxa plegada d’acer, permet l’accés fins a la planta segona.  
 
Val a dir, que aquesta escala a l’actualitat es troba totalment en desús, com a 
conseqüència de la implantació del Museu dels Càtars, que va fer cegar el seu accés 
des de la planta baixa. 
 
En resum, la situació a dia d’avui és que, qualssevol ús que es doni a les plantes 
superiors no permet l’accés per a tothom. Aquesta mancança i el fet que ja existeix 
una sala polivalent en ús a la planta primera, fan necessària la instal·lació d’un 
ascensor-elevador. 
 
Donades les preexistències d’alguns usos ja establerts en planta baixa i la gran 
importància patrimonial de les pintures murals situades a la planta primera, la nova 
ubicació de l’ascensor, comporta la reflexió d’analitzar de quina manera afecta l’edifici 
la seva implantació, valorant avantatges i inconvenients de les quatre possibles 
implantacions. 
 
 
ESTUDI DE LA POSSIBLE IMPLANTACIÓ DE L’ASCENSOR.  
 
Alternatives possibles: 
 

a.- ULL D’ESCALA CENTRAL ORIGINAL. 
Al projecte de rehabilitació de l’edifici datat a 1993 situava la instal·lació en aquest 
punt, però els usos en planta baixa s’han vist modificats des de llavors. Donada la 
implantació del Museu Centre Medieval i dels Càtars l’any 2002, la col·locació d’un 
ascensor en aquest punt crearia unes servituds de pas per dintre de l’exposició 
permanent. Aquest fet fa desaconsellable la instal·lació en aquest punt. 
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b.- ULL D’ESCALA DE L’ACTUAL ESCALA D’ACCÉS.  
La implantació d’un ascensor en aquest punt requereix modificar subtilment, part 
de les lloses actuals. En referència a les circulacions de pas generades, són 
completament correctes, ja que s’hi accediria des del mateix accés actual, sense 
travessar cap altre espai en ús i, per tant, sense crear cap nova servitut de pas. En 
resum, es considera una opció que ofereix molts avantatges, davant dels 
inconvenients, alhora que no modifica les circulacions establertes 
actualment.  
 
c.- EN UN ALTRA INDRET INTERIOR 
Donat els usos establerts a nivell de planta baixa (museu dels càtars, oficina de 
turisme, capella) i les pintures murals situades a les sales de la planta primera, 
juntament amb la ja adequada sala polivalent, la instal·lació de l’ascensor en un 
altra ubicació interior és absolutament inviable, atesa l’alteració i destrucció dels 
valors de l’edifici i, sobretot tenint en compte que altres opcions acompleixen els 
requisits desitjats. 
  
d.- A L’ESPAI EXTERIOR COM UN ELEMENT EXEMPT. 
Aquesta opció comporta la introducció d’un nou element extern a l’edifici actual, 
totalment exempt i amb un llenguatge contemporani. Aquesta opció podria 
permetre mantenir tota la distribució interior existent i dimensionar l’ascensor amb 
llibertat i més generosament.  
Malgrat això, generaria altres circulacions, que en el cas d’una edificació de planta 
similar a una forma de L, obliga a realitzar passeres exteriors, alterant de forma 
molt notable, la imatge exterior del conjunt monumental. 
 
 
CONCLUSIONS 
L’alternativa escollida situa l’ascensor a l’ull de l’actual escala. Aquesta opció, si 
bé implica una petita modificació de l’escala existent, permet continuar amb les 
circulacions actuals molt adequades, tot permetent continuar la tasca de 
restauració de l’edifici, ja iniciada al segle passat. 
 
La instal·lació d’un ascensor implica l’acompliment d’unes dimensions mínimes a 
la part superior de l’element, que implicarien la modificació de la coberta existent, 
per a fer un badalot d’ascensor. Per això i, atenent a que la instal·lació d’un 
elevador, no requereix aquestes dimensions i per tant, podria inscriure’s dins la 
volumetria existent, el projecte proposa la instal·lació d’un elevador. La imatge 
exterior serà la mateixa que la d’un ascensor, encara que la seva estructura serà la 
d’una plataforma elevadora, fet que redueix la velocitat de l’element. Es considera 
que l’ús d’aquest elevador serà puntual i restringit a persones amb mobilitat 
reduïda, i per tant, acomplirà perfectament amb la seva funció. 
 
Per una banda, un elevador és un element homologat, totalment segur i que és 
molt més sostenible, ja que no implica un nivell de manteniment com els 
ascensors. 
 
Per l’altra banda, la modificació de l’escala reduint la seva amplada, comporta una 
limitació en l’ocupació de l’edifici, tenint en compte els usos existents. 
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Càlcul d’ocupació de l’edifici de palau: 
 
Consideracions prèvies: 

• Edifici de pública concurrència  
• Escala principal d’evacuació no protegida 
• alçada d’evacuació descendent inferior a 10m 

 
Formulació: A  ≥ P/160 
(A: ample de l’escala ; P: nombre de persones) 
 
La caixa d’escala existent varia en amplada: mentre que a tot el seu recorregut des 
del repla intemig de planta baixa a primera és de 4.00m, en el tram entre la planta 
baixa i el repla intermg (entre pb i p1a) és de 3.60m.  
Atès que en el 90% del seu recorregut és d’una amplada tal que permet disposar 
d’una escala d’ample 120cm, es pren aquesta com a ample de l’escala.  
 
1.20m≥P/160 
 
P màx = 192 persones, que evacuen l’edifici per aquesta escala 
 
En cas que no es consideri vàlida la premisa de pendre com a dada per al càlcul 
120cm com a ample de l’escala, caldria fer un repicat del mur inferior fent un 
estintolament parcial del mateix, o bé limitar encara més el nombre de persones 
que evacuen l’edifici per aquesta escala, que seria de 1.05cm d’ample, fins a 168 
persones.  
 
Per tal de controlar aquesta ocupació, cal tenir present, per una banda, que 
existeix una sortida d’emergència en la planta primera que evacua part d’aquesta 
planta. Concretament, la posició de la senyalització indica que evacua la cambra 
napolitana i alcoba, la cambra de les columnes, la cambra pompeiana i alcoba, la 
cambra daurada i l’antiga cuina. Aquests espais de planta primera, per tant, no cal 
comptabilitzar-los en l’evacuació de l’escala principal. També poden evacuar-se 
part dels espais de la planta segona, concretament, els que a dia d’avui no es 
troben en ús, poden plantejar ser evacuats per l’escala d’emergència de la planta 
primera. 
 
Per a conèixer l’ocupació de la part de l’edifici que evacua per l’escala on es 
col·locarà l’elevador, cal contabilitzar les superficies útils següents: 
 
Planta primera: 

sala traducció   9.96m2 
sala mapamundi 23.71m2 
avantcambra cosidors   8.67m2 
cambra cosidors   9.20m2 
sala interior 21.37m2 
cambra de les comunes 12.60m2 
cambra del pou 14.73m2 
recambra cel de palau   6.97m2 

 

total s. útil (sense ús definit):  107.21 m2 
total s. útil sala polivalent           101.49m2 
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Planta segona: 
sala 1 24.89m2 
sala 2 24.10m2 
sala 3 34.02m2 
sala 4 22.48m2 
sala 5 14.41m2 
sala 6 26.50m2 
sala 7 13.70m2 
sala 8   9.35m2 
sala 9 33.29m2 
sala 10 24.58m2 
sala 11 55.95m2 

 

total s. útil (sense ús definit):  283.27m2 
total s. útil sala polivalent (exposicions)       118.39m2 
 

 
Per altra banda, el càcul d’ocupació de cadascuna de les sales, varia en funció de 
l’ús i segons el Código técnico s’estableix que: 
 
- “zona de úso público en museos, galeria, ferias, exposiciones” (cas de la sala 

de planta 2a):  
ocupació per persona: 2m2/ persona 

- “salas de expectadores sentados” (cas de la sala polivalent de planta 1a): 
ocupació per persona: 1 persona/ asiento 

- espais sense ús de planta 2a: 
ocupació: 40 m2 /persona 
 
 

En conclusió, l’escala resultant admet una evacuació de 192 persones, distribuïdes 
NOMÉS en els espais de l’edifici anteriorment superficiats. Cal tenir present 
aquesta limitació per tal de programar la simultaneïtat dels diversos usos.  

 
 
 
F. ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS DEL CARRER QUE PARTEIX DE LA PLAÇA DE 

L’ESPECIER I ESPAI EXTERIOR DE TRAMUNTANA 
 
L’accés a l’edifici a partir del carrer que parteix de la Plaça de l’Especier, es troba en 
un estat de degradació (principalment pel que fa al graonat de fusta provisional i 
col.locat sobre l’origina), que suposa un risc de circulació per als veins de la poblacció. 
 
A més, l’Ajuntament preten revitalitzar la circulació per aquest espai, dotant-lo de 
seguretat i millorant la imatge final del conjunt. 
 
Es per això, que es proposa dur a terme un seguit d’actuacions de consolidació i 
millora de l’accés, amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones. 
 
 
G. ADEQUACIÓ I MILLORA DE L’ESPAI EXTERIOR DE TRAMUNTANA 
 
Per altra part, en la darrera actuació de restauració, portada a terme el 2008-2009, es 
va instal.lar una sortida d’evacuació a planta primera a l’espai exterior de tramuntana. 
Tot i així, no es va poder acabar d’adequar la plataforma de terres, situada entre 
l’escala d’emergencia, les muralles i el mur de contenció d’aquest sector. 
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Es per aquest motiu, que es proposa l’adequació d’aquest espai amb un seguit 
d’actuacions de millora i condiciament. 
 
 
 
B.8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 
 
Les principals actuacions que es proposen dur a terme en la redacció del present 
projecte executiu són les següents: 
 
 
1. CONSERVACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE L’EDIFICI 

- Rejuntat de la part inferior dels paraments originals de les façanes nord, sud i 
est 

- Consolidació de revestiments de les façanes nord, sud i est 
- Arrebossat i pintat de paraments i sostres dels porxos exteriors 
- Subministrament i col·locació de vidre laminar de seguretat en el brocal del 

pou, situat en el porxo de planta baixa. 
- Restauració de la coberta plana a nivell de planta primera, sobre sala de 

maquinaria (façana de tramuntana). 
 
 
2. ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA 
 

- Rejuntat de la part inferior dels paraments de la façana sud 
- Consolidació de revestiments interiors (paraments verticals i voltes). 

Restauració del paviment ceràmic actual.  
- Substitució de l’empostissat de fusta al sostre del cor 
- Envernissat de nova barana de fusta del cor 
- Instal·lació de barana de protecció a l’espai del cor (escala) 
- Restauració de la coberta 
- Restauració de l’espadanya 
- Instal·lació d’embornal d’evacuació d’aigües pluvials 
- Instal·lació elèctrica 
- Enllumenat de l’interior de la capella. Enllumenat ambiental. 
- Enllumenat d’emergència 
- Suministre d’extintor de pols seca 
- Suministre i col·locació de tancament de vidre a la portada d’accés a la capella 

des del pati d’armes. 
- Suministre i col·locació de nova finestra de fusta a l’obertura de la façana est 
- Restauració de tancaments de fusta existents 
- Paredat de porta lateral contemporània 
- Neteja, sanejat i pintat de paraments interiors 

 
 

3. ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE PLANTA PRIMERA 
- Instal·lació de cel ras acústic en la sala polivalent 
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4. OBRES DE MILLORA DE LA CAIXA D’ESCALA HISTÒRICA 

- Restauració del revestiment de la caixa d’escala (paraments verticals) 
- Neteja i restauració del paviment de pedra de l’escala  (petjada i contrapetjada). 
- Neteja i restauració de barana històrica. 
- Reparació dels paraments verticals d’acer. 
- Pintat de revestiments i paraments metàl·lics interiors. 
- Pre-instal·lació d’enllumenat d’escala 

 
 
5. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

- Formació de fossar de 40cm per instal·lació d’elevador. 
- Retall de la llosa d’escala de formigó armat existent, amb el desmuntatge 

adaptació i muntatge de la barana existent de plaxa d’acer. 
- Instal·lació elèctrica i d’enllumenat 
- Subministrament i instal·lació d’elevador practicable, de dimensions 

110x140cm. i 3 parades. 
- Modificació de graonat d’escala, per tal d’incorporar l’espai existent entre el 

graó i la paret. 
- Tancament de l’elevador amb estructura d’acer i vidre. 
- Pintat de l’estructura metàl·lica de suport de l’elevador 
 

 
6. ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PLAÇA DELS ESPECIERS 

- Sanejat de paraments i mesures de protecció de l’accés 
- Desmuntatge del graonat de fusta existent 
- Neteja, sanejat i recuperació del graonat de pedra original i existent. 
- Formació de nou graonat de fusta 
- Subministrament i col·locació de barana d’acer. 
- Subministrament i col·locació de porta de relliga d’acer. 
- Adequació del replà d’accés al porxo de les ruïnes. 
- Revestiment de paraments junta a l’accés 

 
 
7. ADEQUACIÓ DE L’ESPAI EXTERIOR DE TRAMUNTANA 

- Neteja i desbrossat del terreny 
- Formació de mur de contenció a base de travesses de fusta, de 95x20 cm, 

col·locades amb sistema de tablestacat. 
- Subministrament i col·locació de tanca de malla d’acer, als buits existents sota 

la comuna (porta i finestra). 
- Desmuntatge dels tubs provissionals de la xarxa d’aigua existents i nova 

connexió a la xarxa general.  
 
8. SEGURETAT I SALUT 
 
9. SEGUIMENT ARQUEOLOGIC 

- Seguiment arqueològic mínim, a la recerca, prospecció i exploració física en els 
sectors del fossar del nou ascensor, l’accés als Especiers i l'espai posterior de 
tramuntana, per part d'un arqueòleg i un ajudant. Seguiment dels treballs i 
redacció d'informe. 
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B.9. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS  
 
Per l’execució dels treballs programats en el present projecte, es proposa un termini de 
19 mesos.  
 
 
FASES  ACTUACIÓ PEM TERMINI (mesos)
I CONSERVACIO I CONSOL. EDIFICI 20.720,54 2 m 
II ADEQUACIO DE CAPELLA 30.031,12 5 m 
III ADEQ. I MILLORA SALA P1 4.825,72 0.5 m 
IV ADEQ. I MILLORA ESCALA HISTORICA. 14.412,93 6 m 
V ELIMINACIO BARRERES ARQUITECT 68.439,53 3 m 
VI ADEQ. ACCES PL. ESPECIERS 18.533,06 2 m 
VII ADEQ. ESPAIS DE TRAMUNTANA 8.867,90 0.5  m 
 TOTAL 165.830,80 19 m 
 
 
 
CRONOGRAMA D’ACTUACIÓ 
 
 
 
Malgrat que els terminis d’execució dels treballs a fer contemplats en el present 
projecte, es programen amb una durada de l’obra de 19 mesos, és possible optimitzar 
els rendiments i el temps d’execució, si es planifiquen equips de treball independents, 
que permetin realitzar les actuacions previstes, de forma paral·lela i simultània, sense 
interferències i/o interrupcions en l’execució conjunta de l’obra. 
 
Així, i d’acord amb el següent diagrama de barres, es pot programar la durada general 
de l’obra en 12 mesos. 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Conservació i consol. Edifici             
Adequació de capella             
Adequació i millora sala planta 1a             
Adequació i millora escala històrica             
Eliminació barreres arquitectoniques             
Adequació accés pl. especiers             
Adequació espais de tramuntana             
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B.10. MEMÒRIA DE CÀLCUL D’ESTRUCTURA 



 
 
 

 
Pàg.126 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cálculo de una estructura 
para un ascensor en Bagá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Metal 3D 
Nombre Obra: Ascensor en Bagá 

 
Fecha:10/11/09

 Estructura ascensor Bagá  
 

Índice 
 
1.- Nudos 
2.- Barras: Características Mecánicas 
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4.- Barras: Descripción 
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6.- Desplazamientos 
7.- Reacciones 
8.- Esfuerzos 
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10.- Flechas (Barras) 
 

 
 
 
1.- Nudos 

Coordenadas (m) Coacciones Nudos 
X Y Z DX DY DZ GX GY GZ V0 EP DX/DY/DZ Dep. 

Vínculos

1 -0.200 0.000 1.660 X X X - - - - - - Empotrado
2 -0.200 0.000 5.690 X X X - - - - - - Empotrado
3 -0.200 1.450 1.660 X X X - - - - - - Empotrado
4 -0.200 1.450 5.690 X X X - - - - - - Empotrado
5 0.000 0.000 -2.200 X X X X X X X - - Empotrado
6 0.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - Empotrado
7 0.000 0.000 1.660 - - - - - - - - - Empotrado
8 0.000 0.000 3.860 - - - - - - - - - Empotrado
9 0.000 0.000 5.690 - - - - - - - - - Empotrado
10 0.000 0.000 7.890 - - - - - - - - - Empotrado
11 0.000 0.000 9.690 - - - - - - - - - Empotrado
12 0.000 1.450 -2.200 X X X X X X X - - Empotrado
13 0.000 1.450 0.000 - - - - - - - - - Empotrado
14 0.000 1.450 1.660 - - - - - - - - - Empotrado
15 0.000 1.450 3.860 - - - - - - - - - Empotrado
16 0.000 1.450 5.690 - - - - - - - - - Empotrado
17 0.000 1.450 7.890 - - - - - - - - - Empotrado
18 0.000 1.450 9.690 - - - - - - - - - Empotrado
19 1.438 0.000 9.298 - - - - - - - - - Empotrado
20 1.438 1.450 9.298 - - - - - - - - - Empotrado



21 1.968 0.000 9.153 - - - - - - - - - Empotrado
22 1.968 1.450 9.153 - - - - - - - - - Empotrado
23 2.200 0.000 -2.200 X X X X X X X - - Empotrado
24 2.200 0.000 0.000 - - - - - - - - - Empotrado
25 2.200 0.000 1.660 - - - - - - - - - Empotrado
26 2.200 0.000 3.860 - - - - - - - - - Empotrado
27 2.200 0.000 5.690 - - - - - - - - - Empotrado
28 2.200 0.000 7.890 - - - - - - - - - Empotrado
29 2.200 0.000 9.090 - - - - - - - - - Empotrado
30 2.200 1.450 -2.200 X X X X X X X - - Empotrado
31 2.200 1.450 0.000 - - - - - - - - - Empotrado
32 2.200 1.450 1.660 - - - - - - - - - Empotrado
33 2.200 1.450 3.860 - - - - - - - - - Empotrado
34 2.200 1.450 5.690 - - - - - - - - - Empotrado
35 2.200 1.450 7.890 - - - - - - - - - Empotrado
36 2.200 1.450 9.090 - - - - - - - - - Empotrado

 
 
2.- Barras: Características Mecánicas 

Inerc.Tor. Inerc.y Inerc.z SecciónDescripción 
cm4 cm4 cm4 cm² 

Acero, IPN-120, Perfil simple (IPN) 2.920 328.000 21.500 14.200
Acero, IPN-180, Perfil simple (IPN) 10.300 1450.000 81.300 27.900
Acero, HEB-120, Perfil simple (HEB) 14.900 864.000 318.000 34.000
Acero, HEB-140, Perfil simple (HEB) 22.500 1509.000 550.000 43.000
Acero, UPN-80, Doble en cajón soldado (UPN) Cordón discontinuo 4.480 212.000 243.455 22.000
Acero, UPN-100, Doble en cajón soldado (UPN) Cordón discontinuo 5.920 412.000 379.968 27.000
Acero, L-60x6, Doble en cajón soldado (L) Cordón discontinuo 1.642 81.423 81.423 13.820
Acero, L-80x10, Doble en cajón soldado (L) Cordón discontinuo 10.000 315.901 315.901 30.200
Acero, L-90x8, Doble en cajón soldado (L) Cordón discontinuo 5.871 368.128 368.128 27.800

 
 
3.- Barras: Materiales Utilizados 

Mód.elást. Mód.el.trans. Lím.elás.\Fck Co.dilat. Peso espec. Material 
(kp/cm²) (kp/cm²) (kp/cm²) (m/m°C) (kg/dm³) 

Acero (S275) 2100000.00 807692.31 2803.26 1.2e-005 7.85 
 
 
4.- Barras: Descripción 

Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf.
Barras Material Perfil 

(kp) (m³) (m)   (m) (m) 



1/7  Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 2.17 0.000 0.20 1.00 1.00 - - 
2/9  Acero (S275) 2xL-90x8([]) (L) Cordón discontinuo 4.36 0.001 0.20 1.00 1.00 - - 

3/14  Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 2.17 0.000 0.20 1.00 1.00 - - 
4/16  Acero (S275) 2xL-90x8([]) (L) Cordón discontinuo 4.36 0.001 0.20 1.00 1.00 - - 
5/6  Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 46.63 0.006 2.20 1.00 1.00 - - 

6/7  Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 35.18 0.004 1.66 1.00 1.00 - - 
6/13  Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 15.73 0.002 1.45 1.00 1.00 - - 
6/24  Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 23.87 0.003 2.20 1.00 1.00 - - 

7/8  Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 46.63 0.006 2.20 1.00 1.00 - - 
7/14  Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 15.73 0.002 1.45 1.00 1.00 - - 
7/25  Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 23.87 0.003 2.20 1.00 1.00 - - 

8/9  Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 38.79 0.005 1.83 1.00 1.00 - - 
8/15  Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 15.73 0.002 1.45 1.00 1.00 - - 
8/26  Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 23.87 0.003 2.20 1.00 1.00 - - 

9/10  Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 46.63 0.006 2.20 1.00 1.00 - - 
9/16  Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 15.73 0.002 1.45 1.00 1.00 - - 
9/27  Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 23.87 0.003 2.20 1.00 1.00 - - 

10/11  Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 38.15 0.005 1.80 1.00 1.00 - - 
10/17  Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 15.73 0.002 1.45 1.00 1.00 - - 
10/28 Acero (S275) 2xL-80x10([]) (L) Cordón discontinuo 52.16 0.007 2.20 1.00 1.00 - - 

11/18  Acero (S275) IPN-120 (IPN) 16.16 0.002 1.45 1.00 1.00 - - 
19/11  Acero (S275) IPN-180 (IPN) 32.64 0.004 1.49 1.00 1.00 - - 
12/13  Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 46.63 0.006 2.20 1.00 1.00 - - 

13/14  Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 35.18 0.004 1.66 1.00 1.00 - - 
13/31  Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 23.87 0.003 2.20 1.00 1.00 - - 

14/15  Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 46.63 0.006 2.20 1.00 1.00 - - 
14/32  Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 23.87 0.003 2.20 1.00 1.00 - - 
15/16  Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 38.79 0.005 1.83 1.00 1.00 - - 

15/33  Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 23.87 0.003 2.20 1.00 1.00 - - 
16/17  Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 46.63 0.006 2.20 1.00 1.00 - - 
16/34  Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 23.87 0.003 2.20 1.00 1.00 - - 

17/18  Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 38.15 0.005 1.80 1.00 1.00 - - 
17/35  Acero (S275) 2xL-80x10([]) (L) Cordón discontinuo 52.16 0.007 2.20 1.00 1.00 - - 
20/18 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 32.64 0.004 1.49 1.00 1.00 - - 

19/20 Acero (S275) HEB-140 (HEB) 48.94 0.006 1.45 1.00 1.00 - - 
21/19  Acero (S275) IPN-180 (IPN) 12.05 0.002 0.55 1.00 1.00 - - 
22/20 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 12.05 0.002 0.55 1.00 1.00 - - 

21/22  Acero (S275) HEB-120 (HEB) 38.70 0.005 1.45 1.00 1.00 - - 
29/21  Acero (S275) IPN-180 (IPN) 5.26 0.001 0.24 1.00 1.00 - - 
36/22 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 5.26 0.001 0.24 1.00 1.00 - - 

23/24 Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 46.63 0.006 2.20 1.00 1.00 - - 
24/25 Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 35.18 0.004 1.66 1.00 1.00 - - 
24/31  Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 15.73 0.002 1.45 1.00 1.00 - - 

25/26 Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 46.63 0.006 2.20 1.00 1.00 - - 
25/32 Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 15.73 0.002 1.45 1.00 1.00 - - 
26/27 Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 38.79 0.005 1.83 1.00 1.00 - - 

26/33 Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 15.73 0.002 1.45 1.00 1.00 - - 



27/28 Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 46.63 0.006 2.20 1.00 1.00 - - 
27/34 Acero (S275) 2xUPN-80([]) (UPN) Cordón discontinuo 25.04 0.003 1.45 1.00 1.00 - - 

28/29 Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 25.43 0.003 1.20 1.00 1.00 - - 
28/35 Acero (S275) 2xL-60x6([]) (L) Cordón discontinuo 15.73 0.002 1.45 1.00 1.00 - - 
29/36 Acero (S275) IPN-120 (IPN) 16.16 0.002 1.45 1.00 1.00 - - 

30/31 Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 46.63 0.006 2.20 1.00 1.00 - - 
31/32  Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 35.18 0.004 1.66 1.00 1.00 - - 
32/33 Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 46.63 0.006 2.20 1.00 1.00 - - 

33/34 Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 38.79 0.005 1.83 1.00 1.00 - - 
34/35 Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 46.63 0.006 2.20 1.00 1.00 - - 
35/36 Acero (S275) 2xUPN-100([]) (UPN) Cordón discontinuo 25.43 0.003 1.20 1.00 1.00 - - 
 
 
5.- Cargas (Barras) 

Cargas Dirección Barras Hipót. Tipo 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 

1/7 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
2/9 1 (PP 1) Uniforme 0.022 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
3/14 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/16 1 (PP 1) Uniforme 0.022 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
5/6 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
6/7 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
6/13 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
6/24 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
7/8 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
7/14 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
7/14 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
7/25 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
7/25 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
8/9 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
8/15 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
8/15 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
8/26 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
8/26 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
9/10 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
9/16 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
9/16 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
9/27 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
9/27 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
10/11 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
10/17 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
10/17 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 



10/28 1 (PP 1) Uniforme 0.024 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
10/28 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
11/18 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
11/18 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
19/11 1 (PP 1) Uniforme 0.022 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
19/11 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
12/13 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
13/14 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
13/31 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/15 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/32 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/32 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
15/16 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
15/33 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
15/33 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
16/17 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
16/34 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
16/34 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
17/18 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
17/35 1 (PP 1) Uniforme 0.024 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
17/35 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
20/18 1 (PP 1) Uniforme 0.022 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
20/18 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
19/20 1 (PP 1) Uniforme 0.034 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
19/20 1 (PP 1) Puntual 6.000 Tn - 0.725 - 0.000 0.000 -1.000 
19/20 1 (PP 1) Puntual 2.700 Tn - 0.247 - 0.000 0.000 -1.000 
19/20 1 (PP 1) Puntual 2.700 Tn - 1.204 - 0.000 0.000 -1.000 
19/20 1 (PP 1) Puntual 1.000 Tn - 0.247 - -1.000 0.000 0.000 
19/20 1 (PP 1) Puntual 1.000 Tn - 1.204 - -1.000 0.000 0.000 
21/19 1 (PP 1) Uniforme 0.022 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
22/20 1 (PP 1) Uniforme 0.022 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
22/20 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
21/22 1 (PP 1) Uniforme 0.027 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
21/22 1 (PP 1) Puntual 1.700 Tn - 0.247 - 0.000 0.000 -1.000 
21/22 1 (PP 1) Puntual 1.700 Tn - 1.204 - 0.000 0.000 -1.000 
21/22 1 (PP 1) Puntual 5.000 Tn - 0.725 - 0.000 0.000 -1.000 
29/21 1 (PP 1) Uniforme 0.022 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
29/21 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
36/22 1 (PP 1) Uniforme 0.022 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
36/22 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
23/24 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 



24/25 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
24/31 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
25/26 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
25/32 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
25/32 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
26/27 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
26/33 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
26/33 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
27/28 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
27/34 1 (PP 1) Uniforme 0.017 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
27/34 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
28/29 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
28/35 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
28/35 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
29/36 1 (PP 1) Uniforme 0.011 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
29/36 1 (PP 1) Uniforme 0.100 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
30/31 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
31/32 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
32/33 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
33/34 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
34/35 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
35/36 1 (PP 1) Uniforme 0.021 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

 
 
6.- Desplazamientos 

DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) Nudos Descripción 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.00001 Envolvente (Desplazam.)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 0.00002 Envolvente (Desplazam.)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.00003 Envolvente (Desplazam.)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 0.00004 Envolvente (Desplazam.)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00005 Envolvente (Desplazam.)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

-0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00006 Envolvente (Desplazam.)
-0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000
0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0005 0.00007 Envolvente (Desplazam.)
0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0005 0.0000



0.0012 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000 0.00008 Envolvente (Desplazam.)
0.0012 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0004 0.00009 Envolvente (Desplazam.)
0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0004 0.0000

-0.0122 0.0000 -0.0003 0.0000 -0.0046 0.000010 Envolvente (Desplazam.)
-0.0122 0.0000 -0.0003 0.0000 -0.0046 0.0000
-0.0181 0.0000 -0.0004 -0.0001 0.0039 -0.000111 Envolvente (Desplazam.)
-0.0181 0.0000 -0.0004 -0.0001 0.0039 -0.0001
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000012 Envolvente (Desplazam.)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

-0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.000013 Envolvente (Desplazam.)
-0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000
0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0005 0.000014 Envolvente (Desplazam.)
0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0005 0.0000
0.0012 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000 0.000015 Envolvente (Desplazam.)
0.0012 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0004 0.000016 Envolvente (Desplazam.)
0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0004 0.0000

-0.0122 0.0000 -0.0003 0.0000 -0.0046 0.000017 Envolvente (Desplazam.)
-0.0122 0.0000 -0.0003 0.0000 -0.0046 0.0000
-0.0181 0.0000 -0.0004 0.0001 0.0039 0.000118 Envolvente (Desplazam.)
-0.0181 0.0000 -0.0004 0.0001 0.0039 0.0001
-0.0195 0.0000 -0.0053 -0.0038 -0.0014 0.001219 Envolvente (Desplazam.)
-0.0195 0.0000 -0.0053 -0.0038 -0.0014 0.0012
-0.0195 0.0000 -0.0053 0.0038 -0.0014 -0.001220 Envolvente (Desplazam.)
-0.0195 0.0000 -0.0053 0.0038 -0.0014 -0.0012
-0.0189 0.0000 -0.0031 -0.0049 -0.0057 0.001021 Envolvente (Desplazam.)
-0.0189 0.0000 -0.0031 -0.0049 -0.0057 0.0010
-0.0189 0.0000 -0.0031 0.0048 -0.0057 -0.000922 Envolvente (Desplazam.)
-0.0189 0.0000 -0.0031 0.0048 -0.0057 -0.0009
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000023 Envolvente (Desplazam.)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

-0.0002 0.0000 -0.0003 0.0000 0.0000 0.000024 Envolvente (Desplazam.)
-0.0002 0.0000 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 -0.0005 0.0000 0.0002 0.000025 Envolvente (Desplazam.)
0.0000 0.0000 -0.0005 0.0000 0.0002 0.0000
0.0012 0.0000 -0.0008 0.0000 0.0005 0.000026 Envolvente (Desplazam.)
0.0012 0.0000 -0.0008 0.0000 0.0005 0.0000

-0.0001 0.0000 -0.0010 0.0000 -0.0034 0.000027 Envolvente (Desplazam.)
-0.0001 0.0000 -0.0010 0.0000 -0.0034 0.0000
-0.0122 0.0000 -0.0013 0.0000 -0.0035 0.000028 Envolvente (Desplazam.)
-0.0122 0.0000 -0.0013 0.0000 -0.0035 0.0000



-0.0184 0.0000 -0.0014 -0.0001 -0.0063 0.000129 Envolvente (Desplazam.)
-0.0184 0.0000 -0.0014 -0.0001 -0.0063 0.0001
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000030 Envolvente (Desplazam.)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

-0.0002 0.0000 -0.0003 0.0000 0.0000 0.000031 Envolvente (Desplazam.)
-0.0002 0.0000 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 -0.0005 0.0000 0.0002 0.000032 Envolvente (Desplazam.)
0.0000 0.0000 -0.0005 0.0000 0.0002 0.0000
0.0012 0.0000 -0.0008 0.0000 0.0005 0.000033 Envolvente (Desplazam.)
0.0012 0.0000 -0.0008 0.0000 0.0005 0.0000

-0.0001 0.0000 -0.0010 0.0000 -0.0034 0.000034 Envolvente (Desplazam.)
-0.0001 0.0000 -0.0010 0.0000 -0.0034 0.0000
-0.0122 0.0000 -0.0013 0.0000 -0.0035 0.000035 Envolvente (Desplazam.)
-0.0122 0.0000 -0.0013 0.0000 -0.0035 0.0000
-0.0185 0.0000 -0.0015 0.0001 -0.0063 -0.000136 Envolvente (Desplazam.)
-0.0185 0.0000 -0.0015 0.0001 -0.0063 -0.0001

 
 
7.- Reacciones 

REACCIONES (EJES GENERALES) Nudos Descripción 
RX (Tn) RY (Tn) RZ (Tn) MX (Tn·m) MY (Tn·m) MZ (Tn·m)
-0.1743 0.0001 -0.1709 0.0000 0.0000 0.00001 Envolvente (Cim.equil.) 
-0.1162 0.0001 -0.1140 0.0000 0.0000 0.0000
-0.1162 0.0001 -0.1140 0.0000 0.0000 0.00001 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
-0.1162 0.0001 -0.1140 0.0000 0.0000 0.0000
1.0894 -0.0003 3.8435 0.0000 0.0000 0.00002 Envolvente (Cim.equil.) 
1.6341 -0.0002 5.7652 0.0000 0.0000 0.0000
1.0894 -0.0002 3.8435 0.0000 0.0000 0.00002 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
1.0894 -0.0002 3.8435 0.0000 0.0000 0.0000

-0.1744 0.0000 -0.1690 0.0000 0.0000 0.00003 Envolvente (Cim.equil.) 
-0.1163 0.0000 -0.1126 0.0000 0.0000 0.0000
-0.1163 0.0000 -0.1126 0.0000 0.0000 0.00003 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
-0.1163 0.0000 -0.1126 0.0000 0.0000 0.0000
1.0898 0.0000 3.8478 0.0000 0.0000 0.00004 Envolvente (Cim.equil.) 
1.6346 0.0000 5.7717 0.0000 0.0000 0.0000
1.0898 0.0000 3.8478 0.0000 0.0000 0.00004 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
1.0898 0.0000 3.8478 0.0000 0.0000 0.0000
0.0106 -0.0010 1.1759 0.0005 0.0139 0.00005 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0159 -0.0007 1.7638 0.0007 0.0208 0.0000
0.0106 -0.0007 1.1759 0.0005 0.0139 0.00005 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0106 -0.0007 1.1759 0.0005 0.0139 0.0000
0.0106 0.0007 1.1825 -0.0007 0.0139 0.000012 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0159 0.0010 1.7738 -0.0005 0.0208 0.0000
0.0106 0.0007 1.1825 -0.0005 0.0139 0.000012 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0106 0.0007 1.1825 -0.0005 0.0139 0.0000



0.0160 -0.0009 7.6122 0.0004 0.0178 0.000023 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0241 -0.0006 11.4183 0.0006 0.0267 0.0000
0.0160 -0.0006 7.6122 0.0004 0.0178 0.000023 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0160 -0.0006 7.6122 0.0004 0.0178 0.0000
0.0161 0.0007 7.6532 -0.0008 0.0178 0.000030 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0241 0.0011 11.4797 -0.0006 0.0267 0.0000
0.0161 0.0007 7.6532 -0.0006 0.0178 0.000030 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0161 0.0007 7.6532 -0.0006 0.0178 0.0000

 
 
8.- Esfuerzos 

ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m) Barras Esf. 
0 L 1/4 L 1/2 L 3/4 L 1 L 

1/7  0.000 m 0.050 m 0.100 m 0.150 m 0.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.0930 0.0930 0.0930 0.0930 0.0930 
 N+ 0.1569 0.1569 0.1569 0.1569 0.1569 
 Ty- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Ty+ -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Tz- 0.0912 0.0916 0.0920 0.0925 0.0929 
 Tz+ 0.1538 0.1546 0.1553 0.1560 0.1568 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 -0.0077 -0.0155 -0.0232 -0.0311 
 My+ 0.0000 -0.0046 -0.0092 -0.0138 -0.0184 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

2/9  0.000 m 0.050 m 0.100 m 0.150 m 0.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -1.4707 -1.4707 -1.4707 -1.4707 -1.4707 
 N+ -0.8715 -0.8715 -0.8715 -0.8715 -0.8715 
 Ty- 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 
 Ty+ 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 
 Tz- -5.1887 -5.1872 -5.1857 -5.1843 -5.1828 
 Tz+ -3.0748 -3.0739 -3.0730 -3.0722 -3.0713 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.1537 0.3074 0.4610 0.6146 
 My+ 0.0000 0.2594 0.5187 0.7780 1.0371 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3/14  0.000 m 0.050 m 0.100 m 0.150 m 0.200 m 



  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.0930 0.0930 0.0930 0.0930 0.0930 
 N+ 0.1569 0.1569 0.1569 0.1569 0.1569 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0901 0.0905 0.0910 0.0914 0.0919 
 Tz+ 0.1521 0.1528 0.1535 0.1543 0.1550 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 -0.0076 -0.0153 -0.0230 -0.0307 
 My+ 0.0000 -0.0045 -0.0091 -0.0136 -0.0182 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4/16  0.000 m 0.050 m 0.100 m 0.150 m 0.200 m 

  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -1.4712 -1.4712 -1.4712 -1.4712 -1.4712 
 N+ -0.8718 -0.8718 -0.8718 -0.8718 -0.8718 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -5.1946 -5.1931 -5.1916 -5.1901 -5.1887 
 Tz+ -3.0783 -3.0774 -3.0765 -3.0756 -3.0748 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.1539 0.3077 0.4615 0.6153 
 My+ 0.0000 0.2597 0.5193 0.7789 1.0383 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

5/6  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -1.5874 -1.5717 -1.5560 -1.5402 -1.5245 
 N+ -0.9407 -0.9314 -0.9221 -0.9127 -0.9034 
 Ty- -0.0143 -0.0143 -0.0143 -0.0143 -0.0143 
 Ty+ -0.0085 -0.0085 -0.0085 -0.0085 -0.0085 
 Tz- 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 
 Tz+ 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0004 0.0001 -0.0004 -0.0009 -0.0014 
 My+ 0.0007 0.0001 -0.0002 -0.0005 -0.0008 
 Mz- -0.0188 -0.0109 -0.0030 0.0029 0.0076 
 Mz+ -0.0111 -0.0064 -0.0018 0.0049 0.0128 



6/7  0.000 m 0.415 m 0.830 m 1.245 m 1.660 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -1.4895 -1.4776 -1.4657 -1.4539 -1.4420 
 N+ -0.8827 -0.8756 -0.8686 -0.8615 -0.8545 
 Ty- -0.0468 -0.0468 -0.0468 -0.0468 -0.0468 
 Ty+ -0.0277 -0.0277 -0.0277 -0.0277 -0.0277 
 Tz- -0.0095 -0.0095 -0.0095 -0.0095 -0.0095 
 Tz+ -0.0056 -0.0056 -0.0056 -0.0056 -0.0056 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0042 -0.0002 0.0022 0.0045 0.0069 
 My+ -0.0025 -0.0001 0.0037 0.0077 0.0116 
 Mz- -0.0028 0.0098 0.0213 0.0329 0.0444 
 Mz+ -0.0017 0.0166 0.0360 0.0554 0.0749 
6/13  0.000 m 0.362 m 0.725 m 1.087 m 1.450 m 

  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 
 N+ 0.0104 0.0104 0.0104 0.0104 0.0104 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.0106 -0.0053 0.0000 0.0031 0.0063 
 Tz+ -0.0063 -0.0032 0.0000 0.0053 0.0106 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0028 0.0001 0.0006 0.0001 -0.0028 
 My+ -0.0017 0.0001 0.0011 0.0001 -0.0016 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6/24  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 

  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.0192 0.0192 0.0192 0.0192 0.0192 
 N+ 0.0325 0.0325 0.0325 0.0325 0.0325 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.0244 -0.0163 -0.0083 -0.0002 0.0046 
 Tz+ -0.0144 -0.0097 -0.0049 -0.0001 0.0078 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0156 -0.0044 0.0014 0.0028 0.0015 
 My+ -0.0093 -0.0026 0.0023 0.0047 0.0026 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 



 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7/8  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 

  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -1.0200 -1.0042 -0.9885 -0.9727 -0.9570 
 N+ -0.6044 -0.5951 -0.5858 -0.5764 -0.5671 
 Ty- 0.0439 0.0439 0.0439 0.0439 0.0439 
 Ty+ 0.0740 0.0740 0.0740 0.0740 0.0740 
 Tz- -0.0114 -0.0114 -0.0114 -0.0114 -0.0114 
 Tz+ -0.0068 -0.0068 -0.0068 -0.0068 -0.0068 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0132 -0.0069 -0.0006 0.0034 0.0071 
 My+ -0.0078 -0.0041 -0.0004 0.0057 0.0119 
 Mz- 0.0341 0.0099 -0.0239 -0.0647 -0.1054 
 Mz+ 0.0575 0.0168 -0.0142 -0.0383 -0.0625 
7/14  0.000 m 0.362 m 0.725 m 1.087 m 1.450 m 

  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 
 N+ 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.1085 -0.0543 -0.0001 0.0321 0.0643 
 Tz+ -0.0643 -0.0322 0.0000 0.0542 0.1084 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0248 0.0028 0.0086 0.0028 -0.0247 
 My+ -0.0147 0.0047 0.0146 0.0048 -0.0146 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7/25  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 

  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 
 N+ 0.0361 0.0361 0.0361 0.0361 0.0361 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.1567 -0.0744 0.0047 0.0534 0.1022 
 Tz+ -0.0929 -0.0441 0.0079 0.0902 0.1725 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0484 0.0090 0.0198 0.0038 -0.0658 
 My+ -0.0287 0.0152 0.0334 0.0065 -0.0390 



 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

8/9  0.000 m 0.458 m 0.915 m 1.373 m 1.830 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.6812 -0.6682 -0.6551 -0.6420 -0.6289 
 N+ -0.4037 -0.3959 -0.3882 -0.3804 -0.3727 
 Ty- -0.1628 -0.1628 -0.1628 -0.1628 -0.1628 
 Ty+ -0.0965 -0.0965 -0.0965 -0.0965 -0.0965 
 Tz- -0.0148 -0.0148 -0.0148 -0.0148 -0.0148 
 Tz+ -0.0088 -0.0088 -0.0088 -0.0088 -0.0088 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0132 -0.0064 0.0002 0.0042 0.0083 
 My+ -0.0078 -0.0038 0.0004 0.0072 0.0139 
 Mz- -0.1741 -0.0996 -0.0252 0.0292 0.0734 
 Mz+ -0.1032 -0.0590 -0.0149 0.0493 0.1238 
8/15  0.000 m 0.362 m 0.725 m 1.087 m 1.450 m 

  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 
 N+ 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.1086 -0.0543 -0.0001 0.0321 0.0643 
 Tz+ -0.0643 -0.0322 0.0000 0.0542 0.1084 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0252 0.0026 0.0084 0.0026 -0.0251 
 My+ -0.0149 0.0044 0.0142 0.0044 -0.0149 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8/26  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 

  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.1404 0.1404 0.1404 0.1404 0.1404 
 N+ 0.2369 0.2369 0.2369 0.2369 0.2369 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.1672 -0.0849 -0.0026 0.0472 0.0960 
 Tz+ -0.0991 -0.0503 -0.0015 0.0797 0.1620 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0688 0.0003 0.0146 0.0020 -0.0630 



 My+ -0.0407 0.0006 0.0246 0.0034 -0.0374 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9/10  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 

  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -5.4069 -5.3912 -5.3754 -5.3597 -5.3440 
 N+ -3.2041 -3.1948 -3.1854 -3.1761 -3.1668 
 Ty- -0.8037 -0.8037 -0.8037 -0.8037 -0.8037 
 Ty+ -0.4763 -0.4763 -0.4763 -0.4763 -0.4763 
 Tz- -0.0095 -0.0095 -0.0095 -0.0095 -0.0095 
 Tz+ -0.0056 -0.0056 -0.0056 -0.0056 -0.0056 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0110 -0.0058 -0.0006 0.0028 0.0058 
 My+ -0.0065 -0.0034 -0.0003 0.0046 0.0099 
 Mz- -1.0873 -0.6453 -0.2033 0.1415 0.4035 
 Mz+ -0.6443 -0.3824 -0.1204 0.2388 0.6808 
9/16  0.000 m 0.362 m 0.725 m 1.087 m 1.450 m 

  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.0051 -0.0051 -0.0051 -0.0051 -0.0051 
 N+ -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030 
 Ty- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Ty+ -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Tz- -0.1085 -0.0542 0.0000 0.0322 0.0643 
 Tz+ -0.0643 -0.0321 0.0000 0.0543 0.1085 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0249 0.0027 0.0085 0.0027 -0.0250 
 My+ -0.0148 0.0045 0.0144 0.0045 -0.0148 
 Mz- -0.0001 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
9/27  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 

  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.8299 -0.8299 -0.8299 -0.8299 -0.8299 
 N+ -0.4918 -0.4918 -0.4918 -0.4918 -0.4918 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.2963 -0.2140 -0.1317 -0.0494 0.0195 
 Tz+ -0.1756 -0.1268 -0.0780 -0.0293 0.0329 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 



 My- -0.1740 -0.0337 0.0364 0.0659 0.0686 
 My+ -0.1031 -0.0200 0.0614 0.1112 0.1157 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10/11  0.000 m 0.450 m 0.900 m 1.350 m 1.800 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -4.0653 -4.0524 -4.0395 -4.0267 -4.0138 
 N+ -2.4091 -2.4014 -2.3938 -2.3862 -2.3785 
 Ty- -1.1343 -1.1343 -1.1343 -1.1343 -1.1343 
 Ty+ -0.6722 -0.6722 -0.6722 -0.6722 -0.6722 
 Tz- -0.0201 -0.0201 -0.0201 -0.0201 -0.0201 
 Tz+ -0.0119 -0.0119 -0.0119 -0.0119 -0.0119 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0154 -0.0064 0.0016 0.0069 0.0123 
 My+ -0.0091 -0.0038 0.0026 0.0117 0.0207 
 Mz- -0.5147 -0.0043 0.2999 0.6024 0.9049 
 Mz+ -0.3050 -0.0025 0.5061 1.0166 1.5270 
10/17  0.000 m 0.362 m 0.725 m 1.087 m 1.450 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 
 N+ 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 
 Ty- -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 
 Ty+ -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Tz- -0.1085 -0.0542 0.0000 0.0322 0.0643 
 Tz+ -0.0643 -0.0321 0.0000 0.0543 0.1085 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0253 0.0025 0.0083 0.0025 -0.0253 
 My+ -0.0150 0.0042 0.0140 0.0042 -0.0150 
 Mz- -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
 Mz+ -0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 
10/28  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.1958 0.1958 0.1958 0.1958 0.1958 
 N+ 0.3304 0.3304 0.3304 0.3304 0.3304 
 Ty- 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 Ty+ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 Tz- -1.1702 -1.0784 -0.9865 -0.8947 -0.8028 
 Tz+ -0.6935 -0.6390 -0.5846 -0.5302 -0.4757 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 



 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -1.1955 -0.5772 -0.0093 0.3010 0.5777 
 My+ -0.7085 -0.3420 -0.0055 0.5080 0.9748 
 Mz- 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
 Mz+ 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 
11/18  0.000 m 0.362 m 0.725 m 1.087 m 1.450 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.0127 -0.0127 -0.0127 -0.0127 -0.0127 
 N+ -0.0075 -0.0075 -0.0075 -0.0075 -0.0075 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.1088 -0.0544 0.0000 0.0322 0.0644 
 Tz+ -0.0645 -0.0322 0.0000 0.0544 0.1088 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0175 0.0072 0.0130 0.0072 -0.0174 
 My+ -0.0104 0.0121 0.0220 0.0121 -0.0103 
 Mz- 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 
 Mz+ 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 
19/11  0.000 m 0.373 m 0.745 m 1.118 m 1.490 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.1313 -0.1152 -0.0991 -0.0829 -0.0668 
 N+ -0.0778 -0.0683 -0.0587 -0.0491 -0.0396 
 Ty- -0.0074 -0.0074 -0.0074 -0.0074 -0.0074 
 Ty+ -0.0044 -0.0044 -0.0044 -0.0044 -0.0044 
 Tz- 2.2691 2.3042 2.3393 2.3743 2.4094 
 Tz+ 3.8292 3.8883 3.9475 4.0066 4.0658 
 Mt- -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030 
 Mt+ -0.0018 -0.0018 -0.0018 -0.0018 -0.0018 
 My- 2.5814 1.7294 0.8644 -0.0231 -1.5270 
 My+ 4.3562 2.9184 1.4587 -0.0137 -0.9049 
 Mz- -0.0096 -0.0069 -0.0041 -0.0014 0.0008 
 Mz+ -0.0057 -0.0041 -0.0024 -0.0008 0.0014 
12/13  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -1.5964 -1.5807 -1.5649 -1.5492 -1.5334 
 N+ -0.9460 -0.9367 -0.9274 -0.9180 -0.9087 
 Ty- -0.0143 -0.0143 -0.0143 -0.0143 -0.0143 
 Ty+ -0.0085 -0.0085 -0.0085 -0.0085 -0.0085 
 Tz- -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0009 
 Tz+ -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 



 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0007 -0.0002 0.0002 0.0005 0.0008 
 My+ -0.0004 -0.0001 0.0004 0.0009 0.0014 
 Mz- -0.0188 -0.0109 -0.0030 0.0029 0.0076 
 Mz+ -0.0111 -0.0064 -0.0018 0.0049 0.0128 
13/14  0.000 m 0.415 m 0.830 m 1.245 m 1.660 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -1.4984 -1.4866 -1.4747 -1.4628 -1.4509 
 N+ -0.8880 -0.8809 -0.8739 -0.8668 -0.8598 
 Ty- -0.0469 -0.0469 -0.0469 -0.0469 -0.0469 
 Ty+ -0.0278 -0.0278 -0.0278 -0.0278 -0.0278 
 Tz- 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 
 Tz+ 0.0095 0.0095 0.0095 0.0095 0.0095 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0025 0.0001 -0.0037 -0.0077 -0.0116 
 My+ 0.0042 0.0002 -0.0022 -0.0046 -0.0069 
 Mz- -0.0029 0.0098 0.0214 0.0329 0.0445 
 Mz+ -0.0017 0.0166 0.0361 0.0556 0.0751 
13/31  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.0193 0.0193 0.0193 0.0193 0.0193 
 N+ 0.0326 0.0326 0.0326 0.0326 0.0326 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.0244 -0.0164 -0.0083 -0.0003 0.0046 
 Tz+ -0.0145 -0.0097 -0.0049 -0.0001 0.0078 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0157 -0.0044 0.0014 0.0028 0.0016 
 My+ -0.0093 -0.0026 0.0023 0.0047 0.0026 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14/15  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -1.0307 -1.0150 -0.9993 -0.9835 -0.9678 
 N+ -0.6108 -0.6015 -0.5922 -0.5828 -0.5735 
 Ty- 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 
 Ty+ 0.0740 0.0740 0.0740 0.0740 0.0740 
 Tz- 0.0067 0.0067 0.0067 0.0067 0.0067 



 Tz+ 0.0113 0.0113 0.0113 0.0113 0.0113 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0078 0.0041 0.0004 -0.0056 -0.0118 
 My+ 0.0131 0.0069 0.0006 -0.0033 -0.0070 
 Mz- 0.0340 0.0099 -0.0240 -0.0647 -0.1054 
 Mz+ 0.0573 0.0166 -0.0142 -0.0383 -0.0625 
14/32  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.0213 0.0213 0.0213 0.0213 0.0213 
 N+ 0.0360 0.0360 0.0360 0.0360 0.0360 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.1568 -0.0745 0.0047 0.0534 0.1022 
 Tz+ -0.0929 -0.0441 0.0079 0.0902 0.1725 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0484 0.0090 0.0198 0.0039 -0.0657 
 My+ -0.0287 0.0151 0.0335 0.0065 -0.0389 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15/16  0.000 m 0.458 m 0.915 m 1.373 m 1.830 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.6920 -0.6790 -0.6659 -0.6528 -0.6397 
 N+ -0.4101 -0.4023 -0.3946 -0.3868 -0.3791 
 Ty- -0.1633 -0.1633 -0.1633 -0.1633 -0.1633 
 Ty+ -0.0968 -0.0968 -0.0968 -0.0968 -0.0968 
 Tz- 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 
 Tz+ 0.0148 0.0148 0.0148 0.0148 0.0148 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0079 0.0039 -0.0003 -0.0070 -0.0138 
 My+ 0.0133 0.0065 -0.0002 -0.0042 -0.0082 
 Mz- -0.1743 -0.0996 -0.0249 0.0295 0.0738 
 Mz+ -0.1033 -0.0590 -0.0147 0.0498 0.1245 
15/33  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.1406 0.1406 0.1406 0.1406 0.1406 
 N+ 0.2372 0.2372 0.2372 0.2372 0.2372 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 



 Tz- -0.1673 -0.0850 -0.0027 0.0472 0.0959 
 Tz+ -0.0991 -0.0504 -0.0016 0.0796 0.1619 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0689 0.0003 0.0146 0.0021 -0.0629 
 My+ -0.0408 0.0005 0.0246 0.0035 -0.0373 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
16/17  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -5.4235 -5.4078 -5.3920 -5.3763 -5.3606 
 N+ -3.2139 -3.2046 -3.1953 -3.1860 -3.1766 
 Ty- -0.8037 -0.8037 -0.8037 -0.8037 -0.8037 
 Ty+ -0.4762 -0.4762 -0.4762 -0.4762 -0.4762 
 Tz- 0.0057 0.0057 0.0057 0.0057 0.0057 
 Tz+ 0.0096 0.0096 0.0096 0.0096 0.0096 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0066 0.0035 0.0004 -0.0047 -0.0100 
 My+ 0.0112 0.0059 0.0006 -0.0028 -0.0059 
 Mz- -1.0878 -0.6458 -0.2038 0.1412 0.4031 
 Mz+ -0.6446 -0.3827 -0.1208 0.2382 0.6803 
16/34  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.8307 -0.8307 -0.8307 -0.8307 -0.8307 
 N+ -0.4923 -0.4923 -0.4923 -0.4923 -0.4923 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 Tz- -0.2963 -0.2140 -0.1317 -0.0494 0.0195 
 Tz+ -0.1756 -0.1268 -0.0781 -0.0293 0.0329 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.1740 -0.0337 0.0364 0.0659 0.0686 
 My+ -0.1031 -0.0199 0.0614 0.1112 0.1158 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
 Mz+ 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17/18  0.000 m 0.450 m 0.900 m 1.350 m 1.800 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -4.0808 -4.0679 -4.0550 -4.0422 -4.0293 
 N+ -2.4182 -2.4106 -2.4030 -2.3954 -2.3877 
 Ty- -1.1383 -1.1383 -1.1383 -1.1383 -1.1383 



 Ty+ -0.6746 -0.6746 -0.6746 -0.6746 -0.6746 
 Tz- 0.0118 0.0118 0.0118 0.0118 0.0118 
 Tz+ 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0091 0.0038 -0.0026 -0.0116 -0.0206 
 My+ 0.0153 0.0064 -0.0016 -0.0069 -0.0122 
 Mz- -0.5168 -0.0045 0.3009 0.6044 0.9080 
 Mz+ -0.3062 -0.0027 0.5077 1.0200 1.5322 
17/35  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.1984 0.1984 0.1984 0.1984 0.1984 
 N+ 0.3348 0.3348 0.3348 0.3348 0.3348 
 Ty- 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 Ty+ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 Tz- -1.1712 -1.0794 -0.9875 -0.8957 -0.8038 
 Tz+ -0.6941 -0.6396 -0.5852 -0.5308 -0.4763 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -1.1970 -0.5781 -0.0097 0.3012 0.5781 
 My+ -0.7093 -0.3426 -0.0057 0.5082 0.9756 
 Mz- 0.0001 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0002 
 Mz+ 0.0001 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0001 
20/18  0.000 m 0.373 m 0.745 m 1.118 m 1.490 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.1312 -0.1151 -0.0990 -0.0828 -0.0667 
 N+ -0.0778 -0.0682 -0.0586 -0.0491 -0.0395 
 Ty- 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 
 Ty+ 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 
 Tz- 2.2787 2.3137 2.3488 2.3839 2.4189 
 Tz+ 3.8453 3.9044 3.9636 4.0228 4.0819 
 Mt- 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 
 Mt+ 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 
 My- 2.5925 1.7370 0.8684 -0.0224 -1.5322 
 My+ 4.3749 2.9312 1.4654 -0.0133 -0.9080 
 Mz- 0.0056 0.0040 0.0024 0.0008 -0.0013 
 Mz+ 0.0095 0.0068 0.0041 0.0014 -0.0008 
19/20  0.000 m 0.362 m 0.725 m 1.087 m 1.450 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.0815 -0.0815 -0.0815 -0.0815 -0.0815 
 N+ -0.0483 -0.0483 -0.0483 -0.0483 -0.0483 



 Ty- 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.3499 
 Ty+ 1.3501 0.0001 0.0001 0.0001 -0.8000 
 Tz- -7.7281 -4.0665 -4.0500 2.4098 4.5796 
 Tz+ -4.5796 -2.4098 -2.4000 4.0665 7.7280 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0014 1.4091 2.2809 1.4092 0.0014 
 My+ 0.0023 2.3779 3.8490 2.3779 0.0024 
 Mz- 0.0072 -0.3206 -0.3206 -0.3207 0.0072 
 Mz+ 0.0122 -0.1900 -0.1900 -0.1900 0.0121 
21/19  0.000 m 0.137 m 0.275 m 0.412 m 0.550 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.8665 -0.8654 -0.8644 -0.8633 -0.8622 
 N+ -0.5135 -0.5128 -0.5122 -0.5116 -0.5109 
 Ty- 0.0440 0.0440 0.0440 0.0440 0.0440 
 Ty+ 0.0742 0.0742 0.0742 0.0742 0.0742 
 Tz- -3.9975 -3.9936 -3.9896 -3.9857 -3.9818 
 Tz+ -2.3689 -2.3666 -2.3642 -2.3619 -2.3596 
 Mt- -0.0020 -0.0020 -0.0020 -0.0020 -0.0020 
 Mt+ -0.0012 -0.0012 -0.0012 -0.0012 -0.0012 
 My- 1.2811 1.6067 1.9319 2.2568 2.5814 
 My+ 2.1619 2.7112 3.2601 3.8084 4.3562 
 Mz- 0.0258 0.0198 0.0137 0.0077 0.0016 
 Mz+ 0.0436 0.0334 0.0232 0.0130 0.0028 
22/20  0.000 m 0.137 m 0.275 m 0.412 m 0.550 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.8861 -0.8801 -0.8742 -0.8682 -0.8622 
 N+ -0.5251 -0.5215 -0.5180 -0.5145 -0.5110 
 Ty- -0.0743 -0.0743 -0.0743 -0.0743 -0.0743 
 Ty+ -0.0440 -0.0440 -0.0440 -0.0440 -0.0440 
 Tz- -4.0529 -4.0311 -4.0093 -3.9874 -3.9656 
 Tz+ -2.4017 -2.3888 -2.3759 -2.3629 -2.3500 
 Mt- 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 
 Mt+ 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 
 My- 1.2858 1.6152 1.9427 2.2685 2.5925 
 My+ 2.1698 2.7256 3.2784 3.8281 4.3749 
 Mz- -0.0436 -0.0334 -0.0232 -0.0130 -0.0028 
 Mz+ -0.0258 -0.0198 -0.0137 -0.0077 -0.0016 
21/22  0.000 m 0.362 m 0.725 m 1.087 m 1.450 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.2631 -0.2631 -0.2631 -0.2631 -0.2631 



 N+ -0.1559 -0.1559 -0.1559 -0.1559 -0.1559 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -5.6961 -3.3881 -3.3750 2.0077 3.3755 
 Tz+ -3.3755 -2.0077 -2.0000 3.3881 5.6961 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0577 1.0303 1.7567 1.0303 -0.0577 
 My+ -0.0342 1.7386 2.9644 1.7386 -0.0342 
 Mz- -0.1183 -0.1183 -0.1184 -0.1184 -0.1184 
 Mz+ -0.0701 -0.0701 -0.0701 -0.0701 -0.0701 
29/21  0.000 m 0.060 m 0.120 m 0.180 m 0.240 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -2.3756 -2.3730 -2.3704 -2.3678 -2.3652 
 N+ -1.4078 -1.4062 -1.4047 -1.4032 -1.4016 
 Ty- 0.1998 0.1998 0.1998 0.1998 0.1998 
 Ty+ 0.3372 0.3372 0.3372 0.3372 0.3372 
 Tz- -9.5310 -9.5215 -9.5120 -9.5024 -9.4929 
 Tz+ -5.6480 -5.6424 -5.6367 -5.6311 -5.6254 
 Mt- 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 
 Mt+ 0.0225 0.0225 0.0225 0.0225 0.0225 
 My- -0.1210 0.2670 0.6054 0.9434 1.2811 
 My+ -0.0717 0.4505 1.0215 1.5920 2.1618 
 Mz- -0.0048 -0.0251 -0.0453 -0.0655 -0.0858 
 Mz+ -0.0029 -0.0149 -0.0268 -0.0388 -0.0508 
36/22  0.000 m 0.060 m 0.120 m 0.180 m 0.240 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -2.3952 -2.3926 -2.3900 -2.3874 -2.3848 
 N+ -1.4194 -1.4179 -1.4163 -1.4148 -1.4132 
 Ty- -0.3373 -0.3373 -0.3373 -0.3373 -0.3373 
 Ty+ -0.1999 -0.1999 -0.1999 -0.1999 -0.1999 
 Tz- -9.5864 -9.5769 -9.5674 -9.5579 -9.5483 
 Tz+ -5.6809 -5.6752 -5.6696 -5.6639 -5.6583 
 Mt- -0.0225 -0.0225 -0.0225 -0.0225 -0.0225 
 Mt+ -0.0133 -0.0133 -0.0133 -0.0133 -0.0133 
 My- -0.1263 0.2658 0.6062 0.9462 1.2858 
 My+ -0.0749 0.4486 1.0229 1.5966 2.1698 
 Mz- 0.0029 0.0149 0.0268 0.0388 0.0508 
 Mz+ 0.0048 0.0251 0.0453 0.0655 0.0858 
23/24  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 



 N- -10.2765 -10.2607 -10.2450 -10.2293 -10.2135 
 N+ -6.0898 -6.0804 -6.0711 -6.0618 -6.0525 
 Ty- -0.0217 -0.0217 -0.0217 -0.0217 -0.0217 
 Ty+ -0.0128 -0.0128 -0.0128 -0.0128 -0.0128 
 Tz- 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 
 Tz+ 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0003 0.0001 -0.0004 -0.0008 -0.0013 
 My+ 0.0006 0.0001 -0.0002 -0.0005 -0.0008 
 Mz- -0.0240 -0.0121 -0.0002 0.0070 0.0140 
 Mz+ -0.0142 -0.0072 -0.0001 0.0117 0.0237 
24/25  0.000 m 0.415 m 0.830 m 1.245 m 1.660 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -10.1949 -10.1830 -10.1711 -10.1593 -10.1474 
 N+ -6.0414 -6.0344 -6.0273 -6.0203 -6.0133 
 Ty- 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 
 Ty+ 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108 
 Tz- -0.0096 -0.0096 -0.0096 -0.0096 -0.0096 
 Tz+ -0.0057 -0.0057 -0.0057 -0.0057 -0.0057 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0042 -0.0002 0.0022 0.0046 0.0070 
 My+ -0.0025 -0.0001 0.0038 0.0078 0.0118 
 Mz- 0.0125 0.0098 0.0072 0.0045 0.0018 
 Mz+ 0.0211 0.0166 0.0121 0.0076 0.0031 
24/31  0.000 m 0.362 m 0.725 m 1.087 m 1.450 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 
 N+ 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.0108 -0.0055 -0.0002 0.0030 0.0062 
 Tz+ -0.0064 -0.0032 -0.0001 0.0051 0.0105 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0029 0.0000 0.0006 0.0001 -0.0027 
 My+ -0.0017 0.0000 0.0011 0.0002 -0.0016 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25/26  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 



  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -9.8662 -9.8504 -9.8347 -9.8190 -9.8032 
 N+ -5.8466 -5.8373 -5.8280 -5.8186 -5.8093 
 Ty- 0.0278 0.0278 0.0278 0.0278 0.0278 
 Ty+ 0.0470 0.0470 0.0470 0.0470 0.0470 
 Tz- -0.0114 -0.0114 -0.0114 -0.0114 -0.0114 
 Tz+ -0.0067 -0.0067 -0.0067 -0.0067 -0.0067 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0131 -0.0069 -0.0006 0.0033 0.0071 
 My+ -0.0078 -0.0041 -0.0004 0.0056 0.0119 
 Mz- 0.0408 0.0255 0.0102 -0.0087 -0.0345 
 Mz+ 0.0688 0.0430 0.0172 -0.0051 -0.0204 
25/32  0.000 m 0.362 m 0.725 m 1.087 m 1.450 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 
 N+ 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.1087 -0.0545 -0.0002 0.0320 0.0642 
 Tz+ -0.0644 -0.0323 -0.0001 0.0540 0.1083 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0249 0.0028 0.0086 0.0029 -0.0246 
 My+ -0.0148 0.0047 0.0146 0.0048 -0.0146 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
26/27  0.000 m 0.458 m 0.915 m 1.373 m 1.830 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -9.5325 -9.5194 -9.5063 -9.4932 -9.4801 
 N+ -5.6489 -5.6411 -5.6334 -5.6256 -5.6179 
 Ty- 0.1682 0.1682 0.1682 0.1682 0.1682 
 Ty+ 0.2839 0.2839 0.2839 0.2839 0.2839 
 Tz- -0.0154 -0.0154 -0.0154 -0.0154 -0.0154 
 Tz+ -0.0091 -0.0091 -0.0091 -0.0091 -0.0091 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0134 -0.0064 0.0004 0.0046 0.0088 
 My+ -0.0079 -0.0038 0.0007 0.0077 0.0148 
 Mz- 0.0169 -0.1013 -0.2312 -0.3611 -0.4910 
 Mz+ 0.0285 -0.0601 -0.1370 -0.2140 -0.2909 



26/33  0.000 m 0.362 m 0.725 m 1.087 m 1.450 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 
 N+ 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.1087 -0.0545 -0.0002 0.0320 0.0642 
 Tz+ -0.0644 -0.0323 -0.0001 0.0540 0.1083 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0253 0.0025 0.0084 0.0026 -0.0250 
 My+ -0.0150 0.0043 0.0142 0.0044 -0.0148 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27/28  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -9.3321 -9.3164 -9.3007 -9.2849 -9.2692 
 N+ -5.5301 -5.5208 -5.5115 -5.5022 -5.4928 
 Ty- -0.5461 -0.5461 -0.5461 -0.5461 -0.5461 
 Ty+ -0.3236 -0.3236 -0.3236 -0.3236 -0.3236 
 Tz- -0.0071 -0.0071 -0.0071 -0.0071 -0.0071 
 Tz+ -0.0042 -0.0042 -0.0042 -0.0042 -0.0042 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0096 -0.0057 -0.0018 0.0012 0.0035 
 My+ -0.0057 -0.0034 -0.0011 0.0021 0.0060 
 Mz- -0.6067 -0.3063 -0.0060 0.1744 0.3524 
 Mz+ -0.3595 -0.1815 -0.0035 0.2944 0.5947 
27/34  0.000 m 0.362 m 0.725 m 1.087 m 1.450 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.0083 -0.0083 -0.0083 -0.0083 -0.0083 
 N+ -0.0049 -0.0049 -0.0049 -0.0049 -0.0049 
 Ty- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.1151 -0.0577 -0.0003 0.0338 0.0678 
 Tz+ -0.0682 -0.0342 -0.0002 0.0571 0.1145 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0244 0.0041 0.0103 0.0042 -0.0240 
 My+ -0.0145 0.0069 0.0174 0.0071 -0.0142 
 Mz- -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 



 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
28/29  0.000 m 0.300 m 0.600 m 0.900 m 1.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -9.9634 -9.9548 -9.9463 -9.9377 -9.9291 
 N+ -5.9043 -5.8992 -5.8941 -5.8890 -5.8839 
 Ty- -0.2159 -0.2159 -0.2159 -0.2159 -0.2159 
 Ty+ -0.1279 -0.1279 -0.1279 -0.1279 -0.1279 
 Tz- -0.0478 -0.0478 -0.0478 -0.0478 -0.0478 
 Tz+ -0.0283 -0.0283 -0.0283 -0.0283 -0.0283 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
 My- -0.0201 -0.0057 0.0051 0.0136 0.0221 
 My+ -0.0119 -0.0034 0.0086 0.0229 0.0373 
 Mz- -0.3801 -0.3153 -0.2506 -0.1858 -0.1210 
 Mz+ -0.2252 -0.1869 -0.1485 -0.1101 -0.0717 
28/35  0.000 m 0.362 m 0.725 m 1.087 m 1.450 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.0242 0.0242 0.0242 0.0242 0.0242 
 N+ 0.0408 0.0408 0.0408 0.0408 0.0408 
 Ty- -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 
 Ty+ -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Tz- -0.1086 -0.0543 -0.0001 0.0321 0.0643 
 Tz+ -0.0643 -0.0322 0.0000 0.0542 0.1084 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0261 0.0021 0.0079 0.0021 -0.0260 
 My+ -0.0154 0.0035 0.0133 0.0035 -0.0154 
 Mz- -0.0001 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 
 Mz+ -0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 
29/36  0.000 m 0.362 m 0.725 m 1.087 m 1.450 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- 0.1715 0.1715 0.1715 0.1715 0.1715 
 N+ 0.2894 0.2894 0.2894 0.2894 0.2894 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -0.1088 -0.0545 -0.0001 0.0322 0.0644 
 Tz+ -0.0645 -0.0323 0.0000 0.0543 0.1087 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0143 0.0091 0.0149 0.0091 -0.0142 
 My+ -0.0085 0.0153 0.0252 0.0154 -0.0084 



 Mz- -0.0012 -0.0012 -0.0012 -0.0012 -0.0012 
 Mz+ -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 
30/31  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -10.3318 -10.3160 -10.3003 -10.2846 -10.2688 
 N+ -6.1225 -6.1132 -6.1039 -6.0946 -6.0852 
 Ty- -0.0217 -0.0217 -0.0217 -0.0217 -0.0217 
 Ty+ -0.0129 -0.0129 -0.0129 -0.0129 -0.0129 
 Tz- -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0010 
 Tz+ -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0006 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -0.0008 -0.0002 0.0002 0.0005 0.0009 
 My+ -0.0004 -0.0001 0.0004 0.0009 0.0015 
 Mz- -0.0240 -0.0121 -0.0002 0.0070 0.0140 
 Mz+ -0.0142 -0.0072 -0.0001 0.0118 0.0237 
31/32  0.000 m 0.415 m 0.830 m 1.245 m 1.660 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -10.2506 -10.2387 -10.2268 -10.2149 -10.2031 
 N+ -6.0744 -6.0674 -6.0603 -6.0533 -6.0463 
 Ty- 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 
 Ty+ 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 
 Tz- 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 
 Tz+ 0.0094 0.0094 0.0094 0.0094 0.0094 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0024 0.0001 -0.0037 -0.0076 -0.0116 
 My+ 0.0041 0.0002 -0.0022 -0.0045 -0.0068 
 Mz- 0.0125 0.0098 0.0071 0.0045 0.0018 
 Mz+ 0.0211 0.0166 0.0121 0.0075 0.0030 
32/33  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -9.9223 -9.9066 -9.8909 -9.8751 -9.8594 
 N+ -5.8799 -5.8706 -5.8612 -5.8519 -5.8426 
 Ty- 0.0278 0.0278 0.0278 0.0278 0.0278 
 Ty+ 0.0469 0.0469 0.0469 0.0469 0.0469 
 Tz- 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 
 Tz+ 0.0112 0.0112 0.0112 0.0112 0.0112 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0077 0.0041 0.0004 -0.0054 -0.0116 



 My+ 0.0130 0.0069 0.0007 -0.0032 -0.0068 
 Mz- 0.0407 0.0255 0.0102 -0.0086 -0.0343 
 Mz+ 0.0687 0.0430 0.0172 -0.0051 -0.0203 
33/34  0.000 m 0.458 m 0.915 m 1.373 m 1.830 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -9.5892 -9.5761 -9.5630 -9.5499 -9.5368 
 N+ -5.6825 -5.6747 -5.6670 -5.6592 -5.6515 
 Ty- 0.1683 0.1683 0.1683 0.1683 0.1683 
 Ty+ 0.2841 0.2841 0.2841 0.2841 0.2841 
 Tz- 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 
 Tz+ 0.0152 0.0152 0.0152 0.0152 0.0152 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0080 0.0038 -0.0005 -0.0074 -0.0143 
 My+ 0.0134 0.0065 -0.0003 -0.0044 -0.0085 
 Mz- 0.0170 -0.1014 -0.2313 -0.3613 -0.4912 
 Mz+ 0.0286 -0.0601 -0.1371 -0.2141 -0.2911 
34/35  0.000 m 0.550 m 1.100 m 1.650 m 2.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -9.3895 -9.3737 -9.3580 -9.3423 -9.3265 
 N+ -5.5641 -5.5548 -5.5455 -5.5362 -5.5268 
 Ty- -0.5466 -0.5466 -0.5466 -0.5466 -0.5466 
 Ty+ -0.3239 -0.3239 -0.3239 -0.3239 -0.3239 
 Tz- 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 
 Tz+ 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0057 0.0035 0.0012 -0.0018 -0.0057 
 My+ 0.0097 0.0058 0.0020 -0.0011 -0.0034 
 Mz- -0.6070 -0.3064 -0.0058 0.1747 0.3528 
 Mz+ -0.3597 -0.1816 -0.0034 0.2948 0.5954 
35/36  0.000 m 0.300 m 0.600 m 0.900 m 1.200 m 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -10.0219 -10.0134 -10.0048 -9.9962 -9.9876 
 N+ -5.9389 -5.9338 -5.9288 -5.9237 -5.9186 
 Ty- -0.2115 -0.2115 -0.2115 -0.2115 -0.2115 
 Ty+ -0.1254 -0.1254 -0.1254 -0.1254 -0.1254 
 Tz- 0.0284 0.0284 0.0284 0.0284 0.0284 
 Tz+ 0.0479 0.0479 0.0479 0.0479 0.0479 
 Mt- -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 



 My- 0.0120 0.0035 -0.0084 -0.0228 -0.0371 
 My+ 0.0203 0.0060 -0.0050 -0.0135 -0.0220 
 Mz- -0.3802 -0.3167 -0.2533 -0.1898 -0.1263 
 Mz+ -0.2253 -0.1877 -0.1501 -0.1125 -0.0749 

 
 
 

9.- Tensiones 

TENSIÓN MÁXIMA Barras 
TENS. () APROV. (%) Pos. (m) N (Tn) Ty (Tn) Tz (Tn) Mt (Tn·m) My (Tn·m) Mz (Tn·m)

1/7 0.0889 8.89 0.200 0.1569 -0.0001 0.1568 0.0000 -0.0311 0.0000
2/9 0.9590 95.90 0.200 -1.4707 0.0003 -5.1828 0.0000 1.0371 -0.0001
3/14 0.0879 8.79 0.200 0.1569 0.0000 0.1550 0.0000 -0.0307 0.0000
4/16 0.9601 96.01 0.200 -1.4712 0.0000 -5.1887 0.0000 1.0383 0.0000
5/6 0.0408 4.08 0.000 -1.5874 -0.0143 0.0009 0.0000 0.0007 -0.0188
6/7 0.0699 6.99 1.660 -1.4420 -0.0468 -0.0095 0.0000 0.0116 0.0749
6/13 0.0079 0.79 0.000 0.0104 0.0000 -0.0106 0.0000 -0.0028 0.0000
6/24 0.0434 4.34 0.000 0.0325 0.0000 -0.0244 0.0000 -0.0156 0.0000
7/8 0.0868 8.68 2.200 -0.9570 0.0740 -0.0114 0.0000 0.0119 -0.1054
7/14 0.0676 6.76 0.000 0.0018 0.0000 -0.1085 0.0000 -0.0248 0.0000
7/25 0.1801 18.01 2.200 0.0361 0.0000 0.1725 0.0000 -0.0658 0.0000
8/9 0.1172 11.72 0.000 -0.6812 -0.1628 -0.0148 0.0000 -0.0132 -0.1741
8/15 0.0686 6.86 0.000 0.0034 0.0000 -0.1086 0.0000 -0.0252 0.0000
8/26 0.1937 19.37 0.000 0.2369 0.0000 -0.1672 0.0000 -0.0688 0.0000
9/10 0.7697 76.97 0.000 -5.4069 -0.8037 -0.0095 0.0000 -0.0110 -1.0873
9/16 0.0683 6.83 0.000 -0.0051 -0.0001 -0.1085 0.0000 -0.0249 -0.0001
9/27 0.4964 49.64 0.000 -0.8299 0.0000 -0.2963 0.0000 -0.1740 0.0000
10/11 0.9543 95.43 1.800 -4.0138 -1.1343 -0.0201 0.0000 0.0207 1.5270
10/17 0.0695 6.95 0.000 0.0105 -0.0002 -0.1085 0.0000 -0.0253 -0.0001
10/28 1.1127 111.27 0.000 0.3304 0.0001 -1.1702 0.0000 -1.1955 0.0001
11/18 0.0151 1.51 0.725 -0.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0.0220 0.0005
19/11 0.8867 88.67 0.000 -0.1313 -0.0074 3.8292 -0.0030 4.3562 -0.0096
12/13 0.0410 4.10 0.000 -1.5964 -0.0143 -0.0009 0.0000 -0.0007 -0.0188
13/14 0.0701 7.01 1.660 -1.4509 -0.0469 0.0095 0.0000 -0.0116 0.0751
13/31 0.0436 4.36 0.000 0.0326 0.0000 -0.0244 0.0000 -0.0157 0.0000
14/15 0.0870 8.70 2.200 -0.9678 0.0740 0.0113 0.0000 -0.0118 -0.1054
14/32 0.1800 18.00 2.200 0.0360 0.0000 0.1725 0.0000 -0.0657 0.0000
15/16 0.1174 11.74 0.000 -0.6920 -0.1633 0.0148 0.0000 0.0133 -0.1743
15/33 0.1941 19.41 0.000 0.2372 0.0000 -0.1673 0.0000 -0.0689 0.0000
16/17 0.7704 77.04 0.000 -5.4235 -0.8037 0.0096 0.0000 0.0112 -1.0878
16/34 0.4965 49.65 0.000 -0.8307 0.0001 -0.2963 0.0000 -0.1740 0.0001
17/18 0.9575 95.75 1.800 -4.0293 -1.1383 0.0200 0.0000 -0.0206 1.5322
17/35 1.1141 111.41 0.000 0.3348 0.0001 -1.1712 0.0000 -1.1970 0.0001
20/18 0.8904 89.04 0.000 -0.1312 0.0073 3.8453 0.0029 4.3749 0.0095
19/20 0.6880 68.80 0.725 -0.0815 0.0001 -4.0500 0.0000 3.8491 -0.3206
21/19 0.8886 88.86 0.550 -0.8622 0.0742 -3.9818 -0.0020 4.3562 0.0028



22/20 0.8924 89.24 0.550 -0.8622 -0.0743 -3.9656 0.0020 4.3749 -0.0028
21/22 0.7320 73.20 0.725 -0.2631 0.0000 -3.3750 0.0000 2.9644 -0.1184
29/21 0.5958 59.58 0.000 -2.3756 0.3372 -9.5310 0.0225 -0.1210 -0.0048
36/22 0.5985 59.85 0.000 -2.3952 -0.3373 -9.5864 -0.0225 -0.1263 0.0048
23/24 0.2036 20.36 0.000 -10.2765 -0.0217 0.0009 0.0000 0.0006 -0.0240
24/25 0.1802 18.02 0.000 -10.1949 0.0108 -0.0096 0.0000 -0.0042 0.0211
24/31 0.0082 0.82 0.000 0.0105 0.0000 -0.0108 0.0000 -0.0029 0.0000
25/26 0.2293 22.93 0.000 -9.8662 0.0470 -0.0114 0.0000 -0.0131 0.0688
25/32 0.0679 6.79 0.000 0.0017 0.0000 -0.1087 0.0000 -0.0249 0.0000
26/27 0.4360 43.60 1.830 -9.4801 0.2839 -0.0154 0.0000 0.0148 -0.4910
26/33 0.0691 6.91 0.000 0.0040 0.0000 -0.1087 0.0000 -0.0253 0.0000
27/28 0.5282 52.82 0.000 -9.3321 -0.5461 -0.0071 0.0000 -0.0096 -0.6067
27/34 0.0146 1.46 0.000 -0.0083 -0.0001 -0.1151 0.0000 -0.0244 -0.0001
28/29 0.3603 36.03 0.000 -9.9634 -0.2159 -0.0478 0.0001 -0.0201 -0.3801
28/35 0.0724 7.24 0.000 0.0408 -0.0002 -0.1086 0.0000 -0.0261 -0.0001
29/36 0.0148 1.48 0.725 0.2894 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0252 -0.0012
30/31 0.2047 20.47 0.000 -10.3318 -0.0217 -0.0010 0.0000 -0.0008 -0.0240
31/32 0.1811 18.11 0.000 -10.2506 0.0109 0.0094 0.0000 0.0041 0.0211
32/33 0.2302 23.02 0.000 -9.9223 0.0469 0.0112 0.0000 0.0130 0.0687
33/34 0.4369 43.69 1.830 -9.5368 0.2841 0.0152 0.0000 -0.0143 -0.4912
34/35 0.5295 52.95 0.000 -9.3895 -0.5466 0.0070 0.0000 0.0097 -0.6070
35/36 0.3613 36.13 0.000 -10.0219 -0.2115 0.0479 -0.0001 0.0203 -0.3802

 
 
10.- Flechas (Barras) 

Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z
Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa zBarras 
Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm)

- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.001/7 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 0.125 0.03 - 0.00 - 0.002/9 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.003/14 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 0.125 0.03 - 0.00 - 0.004/16 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.550 0.02 - 0.00 - 0.00 - 0.005/6 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
1.038 0.12 1.038 0.01 - 0.00 - 0.006/7 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 0.725 0.01 - 0.00 - 0.006/13 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 1.650 0.04 - 0.00 - 0.006/24 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
1.375 0.16 0.550 0.01 - 0.00 - 0.007/8 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 0.725 0.10 - 0.00 - 0.007/14 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 



- 0.00 1.100 0.49 - 0.00 - 0.007/25 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.458 0.15 1.373 0.01 - 0.00 - 0.008/9 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 0.725 0.09 - 0.00 - 0.008/15 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 1.100 0.26 - 0.00 - 0.008/26 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.550 1.48 0.550 0.01 - 0.00 - 0.009/10 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 0.725 0.09 - 0.00 - 0.009/16 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 1.430 1.43 - 0.00 - 0.009/27 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
1.125 2.08 1.350 0.01 - 0.00 - 0.0010/11 
1.125 L/863 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 0.725 0.09 - 0.00 - 0.0010/17 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 0.440 1.07 - 0.00 - 0.0010/28 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.725 0.02 0.725 0.05 - 0.00 - 0.0011/18 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.596 0.05 0.149 4.46 - 0.00 - 0.0019/11 
- L/(>1000) 0.149 L/511 - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.550 0.02 - 0.00 - 0.00 - 0.0012/13 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
1.038 0.12 1.038 0.01 - 0.00 - 0.0013/14 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 1.650 0.04 - 0.00 - 0.0013/31 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
1.375 0.16 0.550 0.01 - 0.00 - 0.0014/15 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 1.100 0.49 - 0.00 - 0.0014/32 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.458 0.15 1.373 0.01 - 0.00 - 0.0015/16 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 1.100 0.26 - 0.00 - 0.0015/33 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.550 1.48 0.550 0.01 - 0.00 - 0.0016/17 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 1.430 1.43 - 0.00 - 0.0016/34 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
1.125 2.09 1.350 0.01 - 0.00 - 0.0017/18 
1.125 L/861 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 0.440 1.08 - 0.00 - 0.0017/35 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.596 0.05 0.149 4.48 - 0.00 - 0.0020/18 
- L/(>1000) 0.149 L/509 - L/(>1000) - L/(>1000) 

19/20 0.725 0.53 0.725 2.22 - 0.00 - 0.00



 - L/(>1000) 0.725 L/652 - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.206 0.04 0.550 4.35 - 0.00 - 0.0021/19 
- L/(>1000) 0.550 L/524 - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.220 0.04 0.550 4.37 - 0.00 - 0.0022/20 
- L/(>1000) 0.550 L/521 - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.725 0.35 0.725 2.76 - 0.00 - 0.0021/22 
- L/(>1000) 0.725 L/524 - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.120 0.01 0.240 1.80 - 0.00 - 0.0029/21 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.120 0.01 0.240 1.81 - 0.00 - 0.0036/22 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.550 0.02 - 0.00 - 0.00 - 0.0023/24 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.830 0.04 1.038 0.01 - 0.00 - 0.0024/25 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 0.725 0.01 - 0.00 - 0.0024/31 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.825 0.11 0.550 0.01 - 0.00 - 0.0025/26 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 0.725 0.10 - 0.00 - 0.0025/32 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
1.144 0.92 1.373 0.01 - 0.00 - 0.0026/27 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 0.725 0.09 - 0.00 - 0.0026/33 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.550 0.45 0.550 0.01 - 0.00 - 0.0027/28 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 0.725 0.05 - 0.00 - 0.0027/34 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.600 0.42 0.750 0.02 - 0.00 - 0.0028/29 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
- 0.00 0.725 0.08 - 0.00 - 0.0028/35 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.725 0.05 0.725 0.06 - 0.00 - 0.0029/36 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.550 0.02 - 0.00 - 0.00 - 0.0030/31 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.830 0.04 1.038 0.01 - 0.00 - 0.0031/32 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.825 0.11 0.550 0.01 - 0.00 - 0.0032/33 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
1.144 0.92 1.373 0.01 - 0.00 - 0.0033/34 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.550 0.45 0.825 0.01 - 0.00 - 0.0034/35 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
0.600 0.42 0.750 0.02 - 0.00 - 0.0035/36 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
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RESIDUS                           
Rehabilitació i ampliació

minimització
codificació
quantitats

tipus

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició
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Obra:

Situació:
Municipi :

(t ) (m3)  (
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  
RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE PALAU A BAGÀ

c/ Pujada de Palau, 7
BAGÀ Comarca : BERGUEDÀ

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

(tones) (m3)

residu d'excavació 0,00 t 0,00 m3

  residu d'enderroc Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00
formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 2,56 0,082 0,64
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00

de
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. V
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de
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vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00
plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,38 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00

0,7286 2,943 t 0,7504 0,64 m3

residu de construcció Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)a 
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residu d'enderroc 

Ordre MAM/304/2002 (tones/m ) (tones) (m /m ) (m )
   sobrants d'execució 0,05 8,374 0,045 7,79

obra de fàbrica 170102 0,015 3,572 0,018 3,97
formigó 170101 0,032 3,555 0,0244 2,54

petris 170107 0,002 0,766 0,0018 1,15
guixos 170802 0,003927 0,383 0,00972 0,00
altres 0,001 0,098 0,0013 0,13

   embalatges 0,038 0,416 0,08 2,78
fustes 170201 0,0285 0,118 0,067 0,44

plàstics 170203 0,00608 0,154 0,008 1,01re
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plàstics 170203 0,00608 0,154 0,008 1,01
paper i cartró 170904 0,00304 0,081 0,004 1,16

metalls 170407 0,00038 0,063 0,001 0,18

residu de construcció 8,790 t 10,57 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3
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                    fusta en bigues reutilitzables
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables
                    acer en perfils reutilitzables

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

, ,
                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

si
si
si
-
-
-

R
E

S
ID

U
S

  R
eh

ab
ilit

ac
ió

 i 
A

m

5.-
6.-
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1.- Emmagatzematge adient de materials i productes (veure detall)
2.-Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials solts (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A OBRA. a l'obra es realitzaran les accions següents

-
-

6.
7.-
8.-
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Formigó 160 3,56
Maons teules i ceràmics 80 3 57Fo
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t 2 GESTIÓ DE RESIDUS

 Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte
cal separar 
individualment tipus de residu

no inert
no inertMaons, teules i ceràmics 80 3,57

Metalls 4 0,06
Fusta 2 0,12
Vidres 2 0,00
Plàstics 1 0,08
Paper i cartró 1 0,08
Especials* inapreciable inapreciable
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  (

 F no inert
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants,
etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a
part de la resta de residus

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no
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C p

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors
o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008 projecte

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

t 1
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INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                           

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
- altres
-
-
-

-
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                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Dins l obra s han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

-

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

Dipòsit autoritzat de terres enderrocs i runes de la construcció -

tipus de residu
INERTS
ESPECIALS
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pl                     Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GESTIO MARITIMA DE TERRESPort de Barcelona, dic sud. BCN 08039 E-609.99
ATLAS GESTIÓ MEDIAMBIENTA

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001) (3)

gestor adressa codi del gestor

Can Palà, s/n  08719 Castellolí E-01.89
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DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis  pressupost i fiances

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

3/4

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
18,32

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 12,19
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 10,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 25,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0( F
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t: 

G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t

Costos
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

PRESSUPOST ESTIMATIU

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials: nº transports a 200 €/ transport
Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

TIPUS RESIDU Volum  
runa bruta

 m3  (+35%) 18,32 €/m3 12,19 €/m3 10,00 €/m3 25,00 €/m3

Formigó 3,43 85,72
Maons i ceràmics 5,36 133,93

M t ll 0 24 5 92
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4 34 2 89 2 37

62,82 41,80 34,29
98,14 65,30 53,57

Valoritzador / Abocador          Classificació      Transport     
runa neta

Metalls 0,24 5,92
Fusta 0,59 14,81
Vidres 0,00 0,00
Plàstics 1,36 34,06
Paper i cartró 1,56 39,09
Guixos i no especials 0,17 4,28

Perillosos Especials 0,00

317,81Tè
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a.
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 d
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232,89 154,96 127,12

1,71
28,65 19,06 15,64
3,13 2,09

0,00 0,00 0,00
24,96 16,61 13,62

4,34 2,89 2,37
10,85 7,22 5,92

0,00 0

317,81

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

€
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EL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS ES DE 832,79

832,79

232,89 154,96 127,12

0,00 t 0,00 m3

11,73 t 11,21 m3

   Càlcul de la fiança 0,00 m3 6,01 0,00 euros
10,57 m3 12,02 127,05 euros

m3

127,05 eurospl
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Total de residus d'excavació
Total de residus de construcció i enderroc

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

eu/m3

eu/m3

Total fiança

Residus d'enderroc, construcció i vials (2)  
Residus d'excavació (1)

10,57

,
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documentació gràfica

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fus

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fus

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics
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             Bidó 200 L .Apte per residus especials

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separació de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris -

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les
característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord amb la direcció facultativa.

Aquestes instal.laqcions genèriques, s'adaptaran a les caràcterístiques de l'obra mitjançant el Pla de gestió de residus i hauràn de
constar al Pla de seguretat i salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

Matxucadora de petris -
Caseta per emmagatzematge de residus especials -

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

4/4
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B.11. CONTROL DE QUALITAT  
 
A partir del Decret 375/1988 de l'1 de desembre de 1988, el formigó armat i en massa i 
els seus components, quan s’executi en obra, l’acer laminat per a estructures i la seva 
soldadura, els sostre prefabricats, els maons quan assoleixin funció estructural, i les 
fibres de vidre i altres materials utilitzats com aïllaments, seran sotmesos a un control 
de qualitat, tal i com especifica aquest Decret. 
 
 
Atesa l’embergadura d’aquesta obra i els materials emprats, el control de qualitat 
també es basarà en el control de la certificació i el marcatge CE dels materials 
subministrats per l’execució 
 
Entrada en vigor del marcatge CE per als productes de construcció.  
 
D’acord amb el CTE els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter 
permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de 
conformitat amb la Directiva 89/106/CEE, de productes de la construcció.  
 
L’entrada en vigor de la Directiva 89/106/CEE sobre productes de construcció és una 
realitat, en la mesura que estan disponibles les especificacions tècniques europees 
harmonitzades (mitjançant normes harmonitzades i guies DITE), i es van establint el 
períodes de coexistència i les dates d’entrada en vigor del Marcatge CE per a una 
sèrie de productes i famílies de productes. 
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B.12. RESUM DEL PRESSUPOST 
 
FASES  ACTUACIÓ PEM TERMINI (mesos)
I CONSERVACIO I CONSOL. EDIFICI 20.720,54 2 m 
II ADEQUACIO DE CAPELLA 30.031,12 5 m 
III ADEQ. I MILLORA SALA P1 4.825,72 0.5 m 
IV ADEQ. I MILLORA ESCALA HISTORICA. 14.412,93 6 m 
V ELIMINACIO BARRERES ARQUITECT 68.439,53 3 m 
VI ADEQ. ACCES PL. ESPECIERS 18.533,06 2 m 
VII ADEQ. ESPAIS DE TRAMUNTANA 8.867,90 0.5  m 
 TOTAL 165.830,80 19 m 
 
 
CAPITOL 1. CONSERVACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE L’EDIFICI 20.720,54 
CAPITOL 2. ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA  30.031,12 
CAPITOL 3. ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE PLANTA PRIMERA 4.825,72 
CAPITOL 4. OBRES DE MILLORA DE LA CAIXA D’ESCALA HISTÒR. 14.412,93 
CAPITOL 5. ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 68.439,53 
CAPITOL 6. ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PL. ESPECIERS 18.533,06 
CAPITOL 7. ADEQUACIÓ ESPAI EXTERIOR DE TRAMUNTANA 8.867,90 
CAPITOL 8. SEGURETAT I SALUT  1.559,67 
CAPITOL 9. CONTROL DE QUALITAT   885,86 
CAPITOL 9. SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC  2.639,49 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL   170.915,82  
13% despeses generals  22.219,06 
6% benefici industrial   10.254,95 
TOTAL    203.389,83 
IVA 18%    36.610,17 
PRESSUPOST TOTAL PER CONTRACTE  240.000,00 
 
 

EL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA, ASCENDEIX A LA QUANTITAT 

DE DOS CENTS QUARANTA MIL EUROS. ( 240.000,00 €) 
     
 Barcelona, desembre de 2009. 

Vist-i-plau:       
L’Alcalde de Bagà     L’Arquitecte    
  
  
 
       
Nicolàs Viso Alamillos  Guitart Arquitectura  i  ASS. SLP  
 Xavier Guitart Tarrés 
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II PLEC DE CONDICIONS 
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2.1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 
ÍNDEX 
 
 
CAP. 1     OBJECTE D’AQUEST DOCUMENT 
CAP. 2.    DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
CAP. 3.    CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS 
CAP. 4.    NORMES GENERALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
CAP. 5.    INSTAL·LACIONS AUXILIARS I PRECAUCIONS 
CAP. 6.    AMIDAMENT I VALORACIÓ DE LES UNITATS D’OBRA 
CAP. 7.    RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 
CAP. 8.   .CESSIONS I SUBCONTRACTES 
CAP. 9.    CLÀUSULES FINALS 
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CAPÍTOL 1. OBJECTE D’AQUEST DOCUMENT. 
 
1.1. El Plec de Condicions Tècniques reuneix les normes que s’han de complir per a la 
realització de les obres del present projecte. 
 
1.2. Aquest Plec, juntament amb els altres documents que demana el Text Refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RDL 30/2007), constitueixen el 
projecte que servirà de base per a l’execució de les obres de RESTAURACIÓ DEL 
CASTELL DEL PALAU A BAGÀ. 2a FASE. 
 
1.3. Les presents condicions tècniques seran d’obligada observació pel contractista a 
qui s’adjudiqui l’obra, el qual haurà de fer constar que les coneix i que es compromet a 
executar l’obra amb estricta subjecció a aquestes condicions en la proposta que 
formuli i que serveixi de base per a l’adjudicació. 
 
 
CAPÍTOL 2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 
 
2.1. Les obres objecte del contracte són les que s’especifiquen en els altres 
documents del projecte, com són la Memòria, Estat d’amidaments, Pressupost i 
Plànols i que, en resum, consisteixen a:  
 
• Rehabilitació puntual de tancaments, revestiments i elements constructius, dotant 

l’edifici de seguretat. 
 
• Reparacions puntuals de les cobertes i ràfecs de la capella, dotant l’edifici de 

seguretat i de protecció davant les humitats. 
 
• Recuperació històrica de l’edifici i la capella descobrint anteriors obertures tapiades i 

substituint fusteries. 
 
• Reutilització i adaptació de l’espai interior de la capella i l’escala històrica, dotant-lo 

de seguretat i facilitant el seu ús i la visita per a la seva interpretació, com element 
patrimonial. 

 
 
CAPÍTOL 3. CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS. 
 
3.1. Tots els materials que s'han d'utilitzar en aquestes obres seran de primera qualitat 
i reuniran les condicions generals de tipus tècnic previst en el Plec de Condicions de 
l’Edificació, publicat per la Direcció General d'Arquitectura, així com les altres 
disposicions vigents referides a materials i models de construcció. 
 
3.2. Tots els materials a què fa referència aquest Capítol podran ser sotmesos a les 
anàlisis o proves que es considerin necessàries per acreditar la seva qualitat. 
Qualsevol altre que no hagi estat especificat i que calgui utilitzar, haurà de ser aprovat 
per la Direcció de les obres, amb el ben entès que serà rebutjat el que no reuneixi les 
condicions exigides per la bona pràctica de la construcció. Les anàlisis o proves aniran 
a compte de la contracta fins a un import màxim de l’1 per cent del pressupost. 
 
3.3. Els materials no consignats en el projecte que motivin preus contradictoris, 
reuniran les condicions de bondat necessàries, segons criteri de la Direcció facultativa, 
i el contractista no podrà fer cap reclamació per les condicions exigides. 
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CAPÍTOL 4. NORMES GENERALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
4.1. Replanteig. 
 
Com a activitat prèvia a qualsevol altra de l'obra, la Direcció d'aquesta procedirà en 
presència del contractista i del representat autoritzat del Departament de Cultura de la 
Generalitat, a efectuar la comprovació del replanteig. Es redactarà l'acta del resultat, 
que serà signada per les parts interessades, i se’n lliurarà un exemplar a l’Àrea de 
Planificació i Acció Territorial, de la Direcció General del Patrimoni Cultural. En el cas 
que de l'esmentada comprovació es verifiqui la viabilitat del Projecte, segons criteri del 
Director de les obres i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les obres, el 
termini d'execució de les quals començarà a comptar a partir de l’endemà de la 
signatura de l'acta de comprovació de replanteig. 
 
4.2. Condicions generals d’execució. 
 
4.2.1. Tots els treballs inclosos en aquest projecte s’executaran acuradament i d'acord 
amb les bones pràctiques de la construcció, segons les condicions establertes en el 
Plec de Condicions de l’edificació de  la  Direcció  General  d'Arquitectura i en 
compliment estricte de les instruccions rebudes de la Direcció Facultativa. El 
contractista, per tant, no podrà fer servir com a pretext la baixa d’adjudicació per tal de 
canviar la seva acurada execució, ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions 
projectades referents a materials i mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals. 
 
4.2.2.  Es tindran presents les disposicions i instruccions de tipus particular referents a 
determinades activitats que seran d’obligat compliment, indicades en l’apartat 
corresponent d’aquesta memòria. També es tindrà en compte, si s’escau, normes i 
reglaments de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat sobre les diferents instal·lacions 
en un edifici i tota la legislació vigent, complementària o no de l’esmentada, aplicable a 
la construcció. 
 
4.2.3. Si la Direcció facultativa considera mal executada alguna part de l’obra, el 
contractista tindrà l’obligació d’enderrocar-la i tornar-la a fer tantes vegades com 
calgui, fins que resti a satisfacció d’aquesta Direcció, sense que aquests augments de 
treball donin dret a percebre cap mena d’indemnització, encara que les condicions de 
mala execució de l’obra s’haguessin observat després de la recepció, ni que això pugui 
influir en els terminis parcials o en el total d’execució de l’obra. 
 
4.3. Obligacions del contractista. 
 
4.3.1. Per a l'execució del programa de desenvolupament de l'obra previst en el punt e 
de l'article 124.1 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (RDL 2/2000), el contractista haurà de tenir sempre en l'obra un nombre de 
treballadors proporcionat a l'extensió dels treballs i al tipus de feina que s’hi faci. 
 
4.3.2. Tots els treballs han de ser executats per persones preparades. Cada ofici 
ordenarà el seu treball harmònicament amb els altres, procurant sempre  facilitar-ne la 
marxa, en profit de la bona execució i rapidesa de la construcció, ajustant-se tant com 
sigui possible a la planificació econòmica de l'obra prevista en el projecte. 
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4.3.3.  El contractista haurà de restar a l'obra durant la jornada de treball, però també 
hi podrà ser representat per un encarregat apte, autoritzat per escrit, per a rebre 
instruccions verbals i signar rebuts i plànols o comunicacions que se li adrecin. 
 
4.3.4. En tota obra amb un pressupost superior a trenta mil cinquanta euros i seixanta 
cèntims i per a les que en el respectiu Plec de Clàusules Particulars es determini, el 
contractista estarà obligat a tenir al capdavant de l'obra, i pel seu compte, un 
responsable amb titulació professional adient, que intervingui en totes les qüestions de 
caràcter tècnic relacionades amb la contracta. 
 
4.4. Llibre Oficial d’Obres, d’Assistències i d’Incidències. 
 
4.4.1. Per tal que en tot moment es pugui tenir un coneixement exacte de l'execució i 
de les incidències de l'obra, es portarà, mentre duri, el Llibre Oficial d'Obres i 
Assistències i el d'Incidències, en el quals quedaran reflectides les visites facultatives 
realitzades per la Direcció de l'obra, les incidències sorgides i, en general, totes 
aquelles dades que serveixin per a determinar amb exactitud si s'han complert, per la 
contracta, els terminis i les fases d'execució previstes per a la realització del projecte. 
 
4.4.2. Respecte al paràgraf anterior, a l'hora de formalitzar el contracte es diligenciaran 
aquests Llibres en l’Àrea de Planificació i Acció Territorial de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i en el 
Col·legi Oficial d'Arquitectes, i seran lliurats a la contracta en la data de començament 
de les obres per a conservar-los a l'oficina de l'obra, on estarà a disposició de la 
Direcció facultativa i del representant del Departament de Cultura. 
 
4.4.3. L'Arquitecte Director de l'obra, l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i els altres 
facultatius col·laboradors en la Direcció de les obres, hi deixaran constància, 
mitjançant les referències oportunes, de les seves visites i inspeccions, de les 
incidències que sorgeixin, de les circumstàncies que obliguin a qualsevol modificació 
del projecte, així com de les ordres que hagin de donar al contractista respecte a 
l’execució de les obres, les quals seran de compliment obligatori. 
 
4.4.4.  Aquests llibres també estaran, amb caràcter extraordinari, a disposició de 
qualsevol autoritat del Departament que, degudament designada a tal fi, hagués 
d’efectuar algun tràmit o inspecció en relació a l'obra. 
 
4.4.5. Les anotacions en el Llibre d'Ordres i Assistències i en el d'Incidències donaran 
fe a efectes de determinar les possibles causes de resolució d'incidències del 
contracte. No obstant,  en el cas que el contractista no hi estigui d'acord, podrà al·legar 
en descàrrec seu totes les raons que abonin la seva postura, aportant les proves que 
estimi pertinents en aquest Llibre. El fet d'efectuar una ordre a través del corresponent 
assentament en el Llibre no serà obstacle perquè, si ho creu convenient la Direcció 
facultativa, la mateixa ordre també s'efectuï d'ofici. L'esmentada ordre ha de ser 
reflectida també en el Llibre d'Ordres. 
 
4.4.6. Qualsevol modificació en l'execució d'unitats d'obra que pressuposi la realització 
d'un nombre diferent d'aquelles, en més o menys quantitat de les que figuren en l'estat 
d'amidaments del pressupost, haurà de ser coneguda i autoritzada amb caràcter previ 
a la seva execució pel Director facultatiu, fent constar en el Llibre d'obra tant 
l'autorització esmentada com la comprovació posterior de la seva execució. En el cas 
de no obtenir aquesta autorització, el contractista no podrà pretendre, en cap cas, 
l'abonament de les unitats d'obra que s'hagin executat de més en relació a les que 
figuren en el projecte. 
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CAPÍTOL 5. INSTAL·LACIONS AUXILIARS I PRECAUCIONS. 
 
5.1. L'execució de les obres que figuren en aquest projecte requerirà les instal·lacions 
auxiliars adients per al transport i col·locació dels materials, així com per al servei del 
personal. 
 
5.2.  Les precaucions que caldrà adoptar durant la construcció seran les previstes en 
l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, aprovada per OM de 9-3-
1971, en el Reial Decret 1627/1997, pel què s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció (BOE 257, de 25-10-1997), les derivades 
de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, les derivades de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, i les que disposi la Direcció facultativa de l’obra. 
   
 
CAPÍTOL 6.  AMIDAMENT I VALORACIÓ DE LES UNITATS D'OBRA. 
 
6.1. Amidament. 
 
6.1.1. L'amidament del conjunt d'unitats d'obra que constitueixen s'efectuarà aplicant a 
cada unitat d'obra la unitat d'amidament que li sigui apropiada, i d'acord amb les 
mateixes unitats adoptades en el pressupost, unitat completa, metres quadrats, cúbics 
o lineals, quilograms, etc. 
 
6.1.2. Tant els amidaments parcials com els que s’efectuïn al final de l'obra es faran 
conjuntament amb el contractista i se n’estendran les actes corresponents que seran 
signades per ambdues parts. 
 
6.1.3. Tots els amidaments que s’efectuïn comprendran les unitats d'obra realment 
executades, i el contractista no tindrà dret a reclamació de cap mena per la diferència 
que es pugui produir entre els amidaments que es facin i els que figuren en l'estat 
d'amidaments del projecte, així com tampoc pels errors de classificació de les diverses 
unitats d'obra que figurin en els estats de valoració. 
 
6.2. Valoracions. 
 
6.2.1. Les valoracions de les unitats d'obra que figuren en aquest projecte s'obtindran 
de la multiplicació del nombre d'aquestes resultant de les mides pel preu unitari que 
els és assignat en el pressupost. 
 
6.2.2. En el preu unitari esmentat al paràgraf anterior es consideren incloses les 
despeses del transport dels materials, les indemnitzacions o pagaments que s'hagin 
de fer per qualsevol concepte, així com tota mena d'impostos fiscals, estatals, 
provincials o municipals, que gravin els materials, durant l'execució de les obres, així 
com tota classe de càrregues socials. També aniran a càrrec del contractista els 
honoraris, les taxes i altres impostos i gravàmens que s'originin amb motiu de les 
inspeccions, aprovació i comprovació de les instal·lacions amb què es dota l'immoble.  
 
6.2.3. El contractista no tindrà dret a demanar cap indemnització per les causes 
esmentades. En el preu de cada unitat d'obra hi ha compresos tots els materials, 
accessoris i operacions necessàries per a deixar l'obra enllestida i en disposició per 
rebre-la. 
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6.3. Valoració de les obres no acabades o incompletes. 
Les obres acabades s'abonaran d'acord amb els preus consignats en el pressupost. 
En el cas que a conseqüència de la rescissió o altre causa calgui valorar obres 
incompletes s'aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui pretendre la 
valoració de l'obra fraccionada d'altra forma que l'establerta en els quadres de 
descomposició de preus. 
 
6.4. Preus contradictoris. 
 
Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la designació de 
preus contradictoris entre l'Administració i el contractista, aquests preus s'hauran de 
fixar d'acord amb el que estableix el segon paràgraf de l'article 146 del Text Refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RDL 2/2000). 
 
 
6.5. Relacions valorades.  
 
6.5.1. El Director de l'obra formularà mensualment una relació valorada dels treballs 
executats des de l'anterior liquidació, amb subjecció als preus del pressupost. 
 
6.5.2. El contractista, que presenciarà les operacions de valoració i mesura objecte 
d'aquestes relacions, tindrà un termini de deu dies per examinar-les. Durant aquest 
període haurà de donar la seva conformitat o sinó fer les reclamacions que cregui 
convenients. 
 
6.5.3. Aquestes relacions valorades només tindran caràcter provisional a bon compte i 
no suposaran l'aprovació de les obres que hi són compreses. Les relacions es 
formaran multiplicant els resultats de la mesura pels preus corresponents i 
descomptant, si cal, la quantitat corresponent al tant per cent de baixa o millora produït 
en la licitació. 
 
6.6. Obres que s’abonaran al contractista i preu d’aquestes. 
 
6.6.1. S'abonaran al contractista les obres que realment executi segons el projecte que 
serveix de base al concurs o les seves modificacions, autoritzades per la superioritat i 
a les ordres que d'acord amb les seves facultats li hagi comunicat per escrit el Director 
de l'obra, sempre que aquesta obra s'ajusti als preceptes del contracte i sense que el 
seu import pugui excedir de la xifra total dels pressupostos aprovats. En conseqüència, 
el nombre d'unitats que es consignen en el projecte o en el pressupost no podrà servir 
de fonament per a reclamacions de cap mena, llevat dels casos de rescissió. 
 
6.6.2. Tant en les certificacions d'obra com en la liquidació final s'abonaran les obres 
fetes pel contractista segons els preus d'execució material que figuren en el 
pressupost per a cada unitat d'obra. 
 
6.6.3. Si excepcionalment s'hagués fet algun treball no regulat exactament en les 
condicions de la contracta, però que tanmateix fos admissible segons el criteri  del  
Director,  caldrà   fer-ho conèixer a la superioritat i proposar alhora la rebaixa de preus 
que cregui justa, i si aquella resolgués acceptar l'obra, el contractista quedarà obligat a 
conformar-se amb la rebaixa acordada. 
 
6.6.4. Quan es cregui necessari fer servir materials per efectuar obres que no figurin 
en el projecte, s'avaluarà el seu import als preus assignats a altres obres o materials 
anàlegs si n'hi hagués, i si no, s'acordarà entre el Director de l'obra i el contractista, 
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sotmetent-lo a l'aprovació superior. Els nous preus convinguts per un o altre 
procediment se subjectaran sempre al que estableixi el paràgraf  8.12 d'aquest capítol. 
 
6.6.5. Al resultat de la valoració feta d'aquesta manera se li augmentarà el tant per 
cent adoptat per a formar el pressupost de contracta, i de la quantitat que s'obtingui es 
descomptarà allò que proporcionalment correspongui a la rebaixa feta, en el cas que 
n'hi hagi. 
 
6.6.6. Quan el contractista, amb l'autorització del Director de l'obra, faci servir materials 
de preparació més acurada o de dimensions més grans que les estipulades en el 
projecte, substituint una classe de fàbrica per una altra que tingui assignat més preu, o 
fent amb dimensions més grans qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a 
parer de l'Administració, només tindrà dret a allò que li correspondria si hagués 
executat l'obra d'acord estrictament amb el que s'havia projectat i contractat. 
 
6.6.7. Les quantitats calculades per a obres accessòries tan sols seran abonades als 
preus de la contracta, segons les condicions d'aquesta i els projectes particulars que 
es formulin o, en el seu defecte, per allò que resulti de  mesura final. 
 
6.7. Abonament de les partides unitàries. 
 
6.7.1. per a l’execució de les partides unitàries que figuren en el projecte d’obra, ales 
quals afecta la baixa d’adjudicació, caldrà obtenir l’aprovació de la Direcció Facultativa, 
En aquest sentit, abans de procedir a la seva realització se sotmetrà a la seva 
consideració el detall desglossat de l’import, el qual, si és de conformitat, podrà 
executar-se. De les partides unitàries que figuren en l’estat de mesures o pressupost, 
caldrà justificar les que s’indiquen amb els números, i les restants seran d’abonament 
íntegre.  
 
6.7.2. Un cop realitzades les obres, seran abonades al contractista amb el preu 
aprovat a què es fa referència en el paràgraf anterior. 
 
 
CAPÍTOL 7. RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA. 
 
7.1. Recepció. 
 
7.1.1. Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en les 
condicions exigides, es procedirà a la seva recepció dintre del mes següent a la seva 
finalització, segons el que disposen els articles 110.2 i 147 del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (RDL 30/2007). 
 
7.1.2. En l'acte de recepció hi seran presents: l'Interventor o delegat d'Intervenció i el 
funcionari tècnic designat per l'Administració contractant,  el director facultatiu de les 
obres i el contractista, i se n’estendrà l'acta corresponent. 
 
7.1.3. En el cas que les obres no es trobin en estat de ser rebudes s'actuarà d'acord 
amb el que disposa el paràgraf 2n. de l'article 147 del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (RDL 30/2007). 
 
7.1.4. En fer-se la recepció de les obres el contractista haurà de presentar les 
autoritzacions pertinents dels organismes oficials de la província per a l'ús i posada en 
servei de les instal·lacions que així ho requereixin. No s'efectuarà la recepció de les 
obres, ni, lògicament, es retornarà la fiança un cop transcorregut el termini de garantia, 
si no es compleix aquest requisit. 
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7.2. Termini de garantia. 
 
7.2.1. El termini de garantia començarà a comptar a partir de la data de la recepció de 
l’obra. 
 
7.2.2. Sense perjudici de les garanties que expressament es detallen en el Plec de 
Clàusules Administratives, el contractista garanteix en general totes les obres que 
executa, així com els materials utilitzats i la seva bona manipulació. 
 
7.2.3. El termini de garantia serà d'un any, comptat com s’indica en el paràgraf 7.2.1., i 
durant aquest període el contractista corregirà els defectes observats, eliminarà les 
obres rebutjades i repararà les avaries que per aquest motiu es produeixin, tot això pel 
seu compte i sense dret a cap indemnització. En cas de resistència, l'Administració 
efectuarà aquestes obres amb càrrec a la fiança. 
 
7.2.4. El contractista garanteix a l'Administració contra tota reclamació de tercera 
persona, derivada de d’incompliment de les seves obligacions econòmiques o 
disposicions legals relacionades amb l'obra. Un cop aprovada la recepció i liquidació 
definitiva de les obres, l'Administració prendrà acord respecte a la fiança dipositada pel 
contractista. 
 
7.2.5. Passat el termini de garantia de l'obra el contractista quedarà rellevat de tota 
responsabilitat, excepte la referent als vicis ocults de la construcció, deguts a 
l'incompliment dolós de contracte per part de l'empresari, del qual respondrà durant 
quinze anys, d’acord amb allò establert en l’article 148 del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (RDL 30/2007). Transcorregut aquest 
termini quedarà totalment extingida la seva responsabilitat. 
 
7.3. Proves per a la recepció. 
 
7.3.1. Prèviament a l’execució de les unitats d'obra, els materials hauran de ser 
reconeguts i aprovats per la Direcció facultativa. Si s’haguessin manipulat o col·locat 
sense obtenir la dita conformitat hauran de ser retirats tots aquells que la Direcció 
rebutgi, dins d'un termini de trenta dies. 
 
7.3.2. El contractista presentarà oportunament mostres de cada classe de material per 
a l’aprovació o confrontació amb els que s’utilitzin a l’obra. 
 
7.3.3. Sempre que la Direcció facultativa ho cregui convenient seran efectuades a 
compte de la contracta les proves i anàlisis que permetin d’apreciar les condicions dels 
materials que s’han d'emprar, en les condicions que fixa el Decret 77/1984 de 4 de 
març, de Presidència de la Generalitat sobre control de qualitat dels materials i unitats 
d'obra. 
 
 
CAPÍTOL 8. CESSIONS I SUBCONTRACTES 
 
8.1. Cessions. 
 
L’empresa que resulti adjudicatària de la licitació a què es refereix aquest Plec no 
podrà cedir els drets i obligacions derivats del contracte, tret d’autorització de 
l'Administració i tenint en compte les condicions que estableix l’article 114 del Text 
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RDL 30/2007). 
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8.2. Subcontractes. 
 
Per tal que l'empresa o contractista que resulti adjudicatària pugui subcontractar 
l'execució de diverses unitats d'obra, fent ús de les possibilitats que li concedeix 
l'article 115 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(RDL 30/2007), a més de complir els requisits i tràmits que hi són previstos, haurà de 
sol·licitar del Departament de Cultura, Direcció General del Patrimoni Cultural, per 
escrit, l'autorització per a subcontractar, manifestant la classificació que ostentin les 
empreses contractistes amb les quals pretengui efectuar aquestes subcontractes. El 
Departament  queda facultat per rebutjar-los, total o parcialment, quan, segons criteri 
de la Direcció facultativa de les obres no reuneixin les condicions tècniques que 
garanteixin una bona execució de les unitats d'obra objecte del subcontracte. 
 
 
CAPÍTOL 9. CLÀUSULES  FINALS  
 
9.1. El contractista, d'acord amb la Direcció facultativa, lliurarà en l'acte de la recepció, 
els plànols de totes les instal·lacions efectuades en l'obra amb les modificacions o 
estat definitiu en què han quedat. 
 
9.2. El contractista es compromet igualment a lliurar al Departament de Cultura les 
autoritzacions que preceptivament han d'expedir altres Departaments i autoritats locals 
per a la posada en servei de les instal·lacions que afecten l'obra. 
 
9.3. També van a compte del contractista tots els arbitris, llicències municipals, 
tanques, enllumenat, multes, etc. que motivin les obres des del seu inici fins a 
l'acabament total. 
 
9.4. El contractista durant l'any  que va des de la recepció al termini de garantia de 
l'obra, serà el conservador de l'edifici, on dedicarà el personal suficient per atendre 
totes les avaries i reparacions que s'hi puguin presentar, encara que l'establiment sigui 
ocupat o utilitzat per la propietat amb anterioritat a la finalització de l'esmentat termini. 
 
9.5. Per tot allò que no s'hagi detallat expressament en els articles anteriors, i en 
especial sobre les condicions que hauran de reunir els materials que es facin servir a 
l'obra, així com l'execució de cada unitat d'obra i les normes per a la seva mesura i 
valoració, regirà el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General 
d'Arquitectura. 
 
9.6. Seran de compliment obligat les Normes Tecnològiques de l'Edificació. 
 
El termini d'execució de l'obra és de 12  mesos a partir de la data de la signatura de 
l'acta de comprovació de replanteig, amb el límit màxim que s’estableixi 
contractualment 
 
Classificació del contractista de les obres: 
Grup K Especials, subgrup 7 Restauració de béns immobles i historicoartístics.  
Categoria c  
Categoria  (AM= PECx12 / Termini d’execució  = 240.000,00 x 12/12= 240.000,00 €  
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Fórmula polinòmica de revisió de preus: 

Reial Decret 3650/1970: FORMULA Nº4. Obras de fábrica en general. Obras con 
predominio de las fábricas. Obras de hormigón armado. Firmes con pavimentos de 
hormigón hidráulico. Obras accesorias. Infraestructura con obras de fábrica normales. 
Obras de riego con sus instalaciones y servicios. 

Kt=0,34·Ht/Ho+0,18·Et/Eo+0,18·Ct/Co+0,13·St/So+0,02·Mt/Mo+0,15  

Los símbolos empleados son los siguientes:  
Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.  
Ho = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación.  
Ht = Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t.  
Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación.  
Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t.  
Co = Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación.  
Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución.  
So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación.  
St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la ejecución t.  
Mo = Indice de coste de la madera en la fecha de licitación.  
Mt = Indice de coste de la madera en el momento de la ejecución t  
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0.01. Documents del Projecte 
 
El present projecte consta dels següents documents: 

- Document núm.  1: Memòria i annexos 
- Document núm.  2: Plànols 
- Document núm.  3: Plec de Condicions Facultatives 
- Document núm.  4: Pressupost 
 
El contingut d’aquests documents es detalla a la Memòria. 
 
CONDICIONS GENERALS 
Les condicions tècniques generals d’aquest Plec tindran vigència mentre no siguin 
modificades per les prescripcions tècniques particulars  del projecte, en cas 
d’incloure’s a l’esmentat document. 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Aquest Plec de condicions tècniques generals comprèn el conjunt de normes de 
disseny aplicables als diferents elements del Projecte, les característiques que han de 
complir els materials emprats a la seva construcció, les tècniques a seguir en la seva 
col·locació a l’obra i les que han de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lació  i 
obres accessòries i depenents, així com les normes i criteris d’amidament de les obres 
executades. Per qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, s’ha de tenir 
en compte el que indiqui el  “Pliego de condiciones tècnicas de la Direcció General  
d’Arquitectura” de 1960, actualitzat. 
 
Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 
 
01. Enderrocs 
02. Moviments de terres  
03. Ram de paleta  
04. Impermeabilitzacions i aïllaments 
05. Fusteria 
06. Manyeria 
07. Paviments i enrajolats 
08. Instal·lacions d’electricitat 
09. Instal·lacions de protecció 
10. Vidrieria 
11. Pintures i estucs 
12. Diversos 
 
 
S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que 
són d’acompliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests 
documents, en cas de licitació sota pressupost són: 
 
- Plànols 
- Plec de condicions (amb els dos capítols de prescripcions tècniques generals i 

prescripcions tècniques particulars) 
- Quadre de preus núm. 1 
- Pressupost total 
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La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan 
constituïts per la Memòria amb tots els seus annexos, els amidaments, els 
pressupostos parcials i el quadre de preus núm. 2. 
 
Els esmentats documents informatius representen, únicament, una opinió 
fonamentada de l’Administració, sense que això suposi que aquesta es responsabilitzi 
de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, 
tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha de d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base 
del contracte. Per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les 
condicions del contracte, basant-se en les dades contingudes als documents 
informatius (com per exemple, preus de base del personal, maquinària i materials, 
fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels 
materials de l’explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades 
apareguin en algun document contractual. 
 
El contractista és, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els 
documents informatius del projecte. 
 
En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions tècniques particulars, 
contingudes en el Plec de condicions tècniques particulars, preval allò que s’ha prescrit 
en aquestes darreres. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les 
Prescripcions tècniques generals, contingudes en el Plec de condicions tècniques 
generals. 
 
Allò que s’esmenta al Plec de condicions i a més a més als plànols, o a l’inrevés, haurà 
de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a 
judici del Director, quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i 
aquestes tinguin preu al contracte. 
 
 
0.01. Obligacions del contractista 
 
El contractista designarà el seu “Delegat d’obra”, en les condicions que determinen les 
clàusules administratives generals, per a la contractació d’obres de l’Estat. 
 
En relació a “l’Oficina d’obra” i al “Llibre d’ordres i assistències”, model del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de 
l’esmentat Plec de clàusules administratives generals. El contractista està obligat a 
dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre a la licitació. El personal 
del contractista col·laborarà amb la direcció facultativa per al normal acompliment de 
les seves funcions. 
 
0.03. Acompliment de les disposicions vigents 
 
Hom es regirà pel que s’estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de clàusules 
administratives general. 
 
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per l’emmagatzematge i utilització 
d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà a allò assenyalat al Codi 
de circulació, reglament de la policia i conservació de carreteres, reglament 
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electrotècnic  de baixa tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació 
als treballs que, directament o indirectament, calguin per a l’acompliment del contracte. 
 
004. Indemnitzacions per compte del contractista 
 
Hom es regirà pel que disposa l’article 134 del Reglament general de contractació de 
l’estat i per la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives generals. 
 
Particularment, el contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o 
privats fets malbé, indemnitzant les persones o les propietats que resultin 
perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la 
contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, això com la del medi ambient per l’acció 
de combustibles, olis, lligants fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que 
es puguin causar. 
 
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra les servituds afectades, al 
mateix temps que refer-les al seu acabament, conforme estableix la clàusula 20 de 
l’esmentat Plec de clàusules administratives generals, sent a càrrec del contractista els 
treballs necessaris per a tal fi. 
 
0.05 Indemnitzacions per compte del contractista en urbanitzacions de Servei del 

Patrimoni Arquitectònic 
 
Hom es regirà pel que disposa l’article 134 del Reglament general de contractació de 
l’estat i per les Clàusules administratives generals. 
 
Particularment, el contractista haurà de reparar, al seu càrrec, en les urbanitzacions de 
Servei del Patrimoni Arquitectònic, tots aquells serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista 
adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar malmetre els serveis existents, 
durant la realització de les obres. En qualsevol cas no tindrà dret a abonament per cap 
obra realitzada en substitució o reparació dels serveis existents, i serà responsable 
dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
 
En cas d’haver d’excavar a la vora de zones de serveis (voravies) es podrà optar entre 
excavació alterna de pous de recalçar o mètodes especials d’entibat o bé excavació 
normal i reposició dels serveis. En cap cas la problemàtica esmentada podrà originar 
un sobrepreu del contracte ja que, per indicar-se expressament en el present Plec, el 
contractista haurà d’incloure els esmentats conceptes en el càlcul de la proposició 
econòmica.. 
 
0.06  Despeses a càrrec del contractista 
 
A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del Plec de 
clàusules administratives generals, aniran a càrrec del contractista, si al contracte no 
es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària, grues, protecció 

d’instal·lacions existents, etc. 
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferramentes, etc. 
- Depeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials. 
- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot 

deteriorament. 
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- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 
subministrament d’aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les 
obres, així  com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixen en les ocupacions temporals. 
- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació deixalles, neteja general de 

l’obra i zones confrontades, afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessaris per a l’execució, excepte els 

corresponents a expropiacions i a serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus 

unitaris contractats. 
- Serà obligatòria la col·locació, a càrrec del contractista, d’una tanca perimetral 

provisional de protecció de característiques a definir per la direcció facultativa i 
d’acord amb les Ordenances municipals al respecte, que romandrà fins que 
l’Administració ordeni la seva retirada. 

- Despeses de col·locació del rètol d’obra, segons model que facilita l’Administració 
actuant. 

- Despeses de realització dels assaigs, previstos al programa de Control de qualitat, 
per part de Laboratori homologat. 

 
 
0.07. Replanteig de les obres 
 
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a 
la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovat per la Direcció. Haurà 
de materialitzar també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció 
consideri necessaris per a l’acabament exacte de les diferents unitats. Tots els 
materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs, aniran a càrrec del 
contractista. 
 
0.08.  Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 36, i 37 del Plec de Clàusules 

administratives generals, hauran d’observar-se les següents prescripcions: 

 
Si les procedències de materials fossin fixades als documents contractuals, el 
contractista haurà d’utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de 
l’autorització expressa del director de l’obra. Si fos imprescindible, a judici de 
l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa 
a la clàusula 60 del Plec de clàusules administratives generals. 
 
Si per no acomplir les prescripcions tècniques del present Plec, es rebutgen els 
materials, que figuren  com a utilitzables sols als documents informatius, el contractista 
tindrà l’obligació d’aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense 
que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El contractista obtindrà, al seu càrrec, l’autorització per a la utilització de préstecs, i es 
farà càrrec a més, pel seu compte, de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, 
etc., que se’n derivin del seu ús. 
 
El contractista notificarà a la Direcció de l’obra, amb suficient antelació, les 
procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades 
necessàries, tant pel que fa referència a la qualitat con a la quantitat. 
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En cap cas podran ser arreplegades i utilitzades a l’obra, matèries la procedència de 
les quals no hagi estat aprovada pel director. 
 
Tots els materials que s’utilitzaran a l’obra, hauran de ser, a judici del director de les 
obres, de qualitat suficient, prioritàriament amb segell de qualitat, malgrat que no 
s’especifiqui expressament al Plec de condicions. La qualitat considerada com a 
suficient, serà la més completa de les definides a la normativa de l’apartat 0.17. 
 
0.09.  Obres provisionals 
 
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic 
general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o a 
les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d’obra que comportin 
les esmentades obres provisionals, acompliran totes les prescripcions del present plec, 
com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que al capítol II  o altre document 
contractual es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades, que 
per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades mitjançant 
fixació de preu contradictori. 
 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l’execució normal de 
les obres, a judici de la direcció, no seran d’abonament, sent, per tant, conveniència 
del contractista facilitar o accelerar l’execució de les obres. 
 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, accessos, pujades, ponts provisionals, 
etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra, per al transport de materials a 
l’obra, o per als accessos i circulació del personal de l’Administració i visites d’obra. 
Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats caminis d’obra i accessos 
en bones condicions de circulació. 
 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a 
càrrec del contractista. 
 
0.10  Abocadors 
 
Llevat d’una manifestació expressa, contrària al capítol II del present plec, la 
localització d’abocadors legals, així com les despeses que comporti la seva utilització, 
seran a càrrec del contractista. 
 
Ni la distància més gran als abocadors, en relació a la hipòtesi feta a la justificació del 
preu unitari, que s’inclourà als annexos de la memòria, ni l’omissió a l’esmentada 
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar 
que la unitat d’obra corresponent no inclou l’esmentada operació de transport a 
l’abocador, sempre que als documents es fixi que la unitat inclou aquest transport. 
 
Els diferents tipus de materials que calgui eliminar (fonaments soterrats etc.) no seran 
motiu de sobre-preu, per considerar-se inclosos als preus unitaris del contracte. 
 
Si als amidaments i documents informatius del projecte se suposa que ell material 
obtingut de l’excavació, de l’aplanament, i dels fonaments o rases ha d’utilitzar-se com 
a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja l’esmentat material, per no acomplir 
les condicions del present plec, el contractista haurà de transportar-lo als abocadors, 
sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a cap 
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tipus d’increment del preu del contracte, per haver d’emprar majors quantitats de 
material procedent de préstecs. 
 
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament a les zones baixes de les 
parcel·les, amb la condició que els productes abocats siguin estesos i compactats 
correctament. Les despeses de l’esmentada estesa i compactació dels materials seran 
a compte del contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris. 
 
0.11.  Explosius 
 
L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de 
metxes, detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a tal efecte 
completades amb les instruccions que figurin al projecte o dicti la direcció de l’obra. 
 
Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos i llicències per a la utilització 
d’aquests mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos 
comportin. 
 
El contractista estarà obligat a l’acompliment estricte de totes les normes existents en 
matèria d’explosius i execució de voladures. 
 
La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que 
consideri perillosos, malgrat que l’autorització dels mètodes utilitzats no exempta el 
contractista de la responsabilitat dels danys causats. 
 
El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per  tal d’advertir el 
públic del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació 
garantiran, en qualsevol moment,  la seva perfecta visibilitat. 
 
En tot cas, el contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització 
d’explosius. 
 
Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, els treballs d’excavació 
mecànica amb retro-excavadora o martell-picador no seran objecte de sobre-preu, i 
s’abonaran al preu únic d’excavació. 
 
0.12. Servituds afectades 
 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec 
de clàusules administratives generals. A aquest efecte també es consideraran 
servituds relacionades al plec de prescripcions, aquelles que apareixen definides als 
plànols del projecte. 
 
0.13. Preus unitaris 
 
El preu unitari que apareix en lletra al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà 
als amidaments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 
 
Complementàriament a allò que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de clàusules 
administratives generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1, 
inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d’un document contractual, i 
encara que no figuri a la descomposició de preus, el següents conceptes: 
 
Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amassat, 
manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent 
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unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d’operacions normalment o 
accidentalment necessàries, per tal d’acabar la unitat corresponent i els costos 
indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris, que figuren al quadre  de preus núm. 2, són 
d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes. El contractista no podrà reclamar 
cap modificació dels preus en lletra del quadre de preus núm. 1 per les unitats 
totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el 
quadre de preus núm. 2. A l’encapçalament d’ambdós quadres figura una advertència 
a l’efecte. 
 
Fins i tot, a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex de la 
memòria, s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres 
(jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus 
de material bàsics; procedència o distàncies de transport, número i tipus d’operacions 
necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, qualitat de material, proporció 
de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats extrems no 
podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que 
aquests s’han fixat a l’objecte de justificar l’import del preu unitari i estan continguts a 
un document fonamentalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat 
d’obra que figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó 
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. 
Per això les operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la 
unitat, es consideraran inclosos al preu unitari corresponent. 
 
Tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament de la unitat 
d’obra o complementàries a la unitat d’obra, malgrat que no figurin als documents 
contractuals, si es consideren necessàries a judici del director facultatiu, s’hauran 
d’executar sense ser motiu de sobre-preu del contracte. 
 
0.14. Partides alçades 
 
Les partides que figuren com de “pagament íntegre” a les Prescripcions tècniques 
particulars, els quadres de preus o els Pressupostos parcials o generals, es pagaran 
íntegrament al contractista un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades “a justificar” es pagaran d’acord amb el que estipula la clàusula 
52 del Plec de clàusules administratives generals. Pel que respecta a les partides 
alçades “a justificar” en concepte de desviament de línies elèctriques o altres, 
aquestes s’abonaran segons factura de les companyies distribuïdores afectades. 
 
0.15  Termini de garantia 
 
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la Recepció, llevat 
que altre document del contracte modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres sota el mateix contracte. 
 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 171 del Reglament 
general de contractació de l’Estat. 
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0.16  Conservació de les obres 
 

Definició 
 
Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de guarderia de les obres, neteja, 
acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a 
mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada 
conservació s’entén a totes les obres executades sota el mateix contracte. 
 
A més del que es prescriu al present article, es regirà pell que es disposa a la clàusula 
22 del Plec de clàusules administratives generals. 
 
El present article serà d’aplicació des de l’acta d’inici de les obres  fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del 
contractista. 
 
Seran a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que 
hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de 
les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a la vigilància, les 
reposicions esmentades o les assegurances que siguin convenients. Es tindran en 
compte, especialment, les assegurances contra incendis i actes de vandalisme durant 
el període de garantia, ja que s’entenen incloses al concepte de guarderia, a compte 
del contractista. 
 
 
0.17 Disposicions aplicables 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present plec, 
seran d’aplicació les disposicions que s’anomenen en l’apartat corresponent a 
Normativa vigent. 
 
0.18. Existència de tràfic durant l’execució de les obres d’urbanització i d’edificació. 
 
L’existència de determinats vials, que calgui mantenir en servei durant l’execució de 
les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. Aquest 
programarà l’execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i, 
si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que 
això sigui motiu d’increment del preu del Contracte. Les despeses, ocasionades pels 
anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats,  es 
consideraran incloses als preus del Contracte i, en cap moment , podran ser objecte 
de reclamació. En cas que l’exposat anteriorment impliqui la necessitat d’executar 
determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de 
les Obres  i el possible cost addicional es considerarà, com a l’apartat anterior, inclòs 
als preus unitaris. 
 
0.19. Interferències amb d’altres Contractistes 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de 
les obres, sigui possible executar treballs de jardineria i Obres complementàries, com 
l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques o d’altres treballs. En aquest cas, el 
Contractista acomplirà les ordres de la Direcció de les Obres, a fi de delimitar les 
zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades, per tal d’endegar els 
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treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals 
paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada execució per fases, es 
consideraran incloses als preus del Contracte i no podran ser, en cap moment, objecte 
de reclamació. 
 
0.20. Existència de serveis i el seu desviament 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades 
de què disposi  o mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d’estudiar i 
replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerant millor la 
manera d’executar els treballs per a no fer-los malbé i assenyalar aquest que, en 
darrer cas, consideri necessari modificar. 
 
Si el Director de les Obres es mostra conforme, sol·licitarà de l’Empresa i els 
Organismes corresponents, la modificació d’aquestes instal·lacions. Aquests treballs 
seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents 
a tal efecte o bé per a unitats d’obra, amb aplicació del Quadre de Preus núm. 1. 
Mancant aquests, es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
 
Si el desviament dels serveis existents s’executessin per part de les empreses 
subministradores, i aquestes recapte la col·laboració del contractista amb el fi 
d’accelerar la marxa de les obres, aquest haurà de prestar l’ajut necessari. 
 
0.21. Mesures d’ordre i seguretat 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat i higiene 
previstes al preceptiu Pla de Seguretat i Higiene, aprovat per la Direcció Facultativa de 
les obres i qualsevol altra mesura que sobre aquesta matèria li sigui ordenada per la 
Direcció durant el decurs de les obres. 
 
El Contractista complirà amb totes les disposicions recollides a la Normativa laboral i 
sobre Seguretat Social vigent, en relació als treballadors contractats, sent l’únic 
responsable de les obligacions que se’n derivin del seu incompliment. 
 
0.22. Abonament d’unitats d’obra 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra i la manera d’abonar-los, d’acord 
amb el Quadre de Preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra 
totalment acabades. Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte, 
que qualsevol material o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra 
o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda, en relació a la resta 
de construcció, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte, no poden ser 
objecte de sobrepreu. L’ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del 
Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se 
expressament inclosos als preus del Contracte. Els materials i operacions esmentades 
són els considerats com a necessaris a la normativa d’obligat acompliment, 
relacionada a l’apartat 0.17. 
 
0.23. Control d’unitats d’obra 
 
Les diferents unitats d’obra se sotmetran als assaigs previstos al Programa de Control 
de Qualitat elaborat per Tècnic competent, designat pels Serveis Tècnics de 
l’Administració. 
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El laboratori encarregat de dur a terme els assaigs estarà homologat per la Generalitat 
de Catalunya, serà designat per l’Administració actuant i realitzarà els assaigs a 
sol·licitud de la Direcció Tècnica de l’obra o dels Serveis Tècnics de l’Administració. 
 
El Contractista abonarà al Laboratori contractat l’import de les despeses de realització 
dels assaigs del control de qualitat, fins al límit de l’1% del Pressupost de l’obra, 
segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 
contractació d’obres de l’Estat i la 18.2 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
Si amb motiu d’haver-se d’ampliar el nombre d’assaigs a realitzar, se superés el límit 
de l’1% del Pressupost de l’obra, la diferència serà abonada al Laboratori per 
l’Administració contractant. 
 
L’esquema de funcionament serà el que segueix: 
 
- A criteri de la Direcció Facultativa o dels Serveis Tècnics de l’Administració, es 

podrà ampliar o reduir el nombre de controls, que s’abonaran sempre a partir dels 
preus unitaris acceptats. 

 
- Els resultats de cada assaig  es comunicaran simultàniament a la Direcció 

Facultativa de les obres, a l’Arquitecte Codirector, als Serveis Tècnics de 
l’Administració i a l’Empresa Constructora. En cas de resultats negatius s’anticiparà 
la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures necessàries amb 
urgència. 

 
Normativa a aplicar: 
 
- Decret 375/88 sobre Control de Qualitat en l’Edificació i les ordres de 

desplegament del Decret. Ordre 25-1-89, Ordre 13-9-90 i Ordre 16-4-92. 
 
- Decret 77/84 sobre Control de materials i unitats d’obra. 
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2.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
 
 
 
 

CAPÍTOL 1 
ENDERROCS 

 
1.1. Definició 
1.2. Execució 
1.3. Amidament i abonament 
 
1.1. Definició 
 
Es defineix com enderroc, l’operació de demolició de tots els elements aeris o soterrats 
que obstaculitzin la construcció d’una obra o sigui necessaris fer-los desaparèixer per 
acabar-ne l’execució. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- enderrocament o excavació dels materials 
- retirada dels materials resultants als abocadors, o lloc d’amassat per a la seva 

posterior utilització definitiva. 
 
Abans de l’execució material, un tècnic competent designat per l’Administració actuant, 
redactarà un Projecte d’enderroc amb indicació expressa de les normes de seguretat 
aplicables a les fases i a la tecnologia de l’enderroc, l’aprofitament o no dels materials 
resultants i llur retirada. 
 
L’execució material es realitzarà sota la supervisió contínua de la Direcció Facultativa i 
el Tècnic redactor del Projecte. 
 
1.2. Execució de les obres 
 
Les obres de desmuntatge i enderroc que s’executaran en coberta, paraments 
verticals i elements interiors, es faran d’una forma controlada i seguint les pautes 
arqueològiques que s’indiqui, per tal de no malmetre cap informació històrica que es 
pugui obtenir. 
 
Les operacions d’enderrocament s’efectuaran amb les precaucions necessàries a fi 
d’obtenir unes condicions de seguretat suficients, evitant danys als personal que 
treballi en aquestes operacions i en les estructures existents. Serà l’encarregat de les 
obres qui designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com 
els llocs d’amassat i la forma de transport, amb el vist i plau de la Direcció Facultativa 
de l’obra. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar el material procedent d’enderrocament que es 
consideri de possible utilització o d’algun valor, al lloc assignat per la Direcció 
Facultativa de l’obra. 
 
1.3. Amidament i abonament 
 
Les obres de demolició no seran objecte d’amidament i s’abonaran com a partida 
alçada d’abonament íntegre. La partida alçada inclourà els honoraris de Projecte i 
Direcció de les obres d’enderroc, els costos de neteja, càrrega i transport a l’abocador 
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o indret indicat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials i operacions 
necessàries per a deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element. 
 
La partida d’abonament íntegre complementària inclou la possible existència de 
fonamentacions soterrades, així com els increments de cost d’aquestes 
fonamentacions. 
 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades 
informatives de la Memòria siguin inexactes o incompletes, s’entén que el Contractista 
ho ha de comprovar abans de calcular l’import de la proposició econòmica. La Direcció 
de les obres interpretarà les incidències sobre elements soterrats, des del punt de vista 
del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d’alguns elements que 
s’haguessin enderrocat per l’execució de les obres, seran d’igual qualitat i textura que 
les primitives i s’abonaran segons els preus del Quadre de Preus núm. 1, com si es 
tractés d’obres de nova construcció. 
 
 
 

CAPÍTOL 2 
MOVIMENT DE TERRES 

 
2.1. Neteja del terreny 
2.2. Transport de terres a l’abocador 
2.3. Replanteig definitiu 
 
Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses 
roques,  necessàries per a l’execució de l’obra. 
 
Aquestes operacions són: 
 
- Neteja del terreny 
- Transport de terres a l’abocador 
- Replanteig definitiu. 
 
Es considerarà inclosa al preu de tot moviment de terres, qualsevol resta d’edificació a 
enderrocar que aparegui. 
 
2.1. Neteja del terreny 
 
Els treballs previs de neteja, buidats de terres i prospeccions de nivells de paviment als 
sectors de tramuntana, ponent i migdia, es realitzaran seguint les indicacions 
arqueologiques, per tal de no malmetre cap informació històrica que es pugui obtenir. 
 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades, tots els arbres, 
soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material 
indesitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Excavació dels materials objecte de l’esbrossada. 
- Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. 
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Tot serà realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre 
el particular inclouen els corresponents documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures 
existents, d’acord amb el que, sobre el particular, ordeni l’Encarregat Facultatiu de les 
obres, qui designarà i marcarà els elements que hagin de conservar-se intactes. 
 
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es 
precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s’ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l’Encarregat Facultatiu de les obres. 
 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als 
ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita de propietat o punt de referència 
de dades topogràfiques, de qualsevol mena, serà fet malbé o desplaçat, fins que un 
agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna manera, la seva situació o aprovat el 
desplaçament. 
 
 
Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 
 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats 
d’acord amb el que, sobre el particular, ordeni l’Encarregat Facultatiu de les obres. 
 
El concepte de metre quadrat (m2) d’esbrossada, neteja i preparació del terreny 
inclourà també les possibles excavacions i replens motivats per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici del Director de les Obres, sigui necessari eliminar per a poder 
endegar els treballs de fonamentació. 
 
Es considerarà que abans de presentar l’oferta econòmica, el Contractista haurà visitat 
i estudiat, de forma suficient, els terrenys sobre els quals s’ha de construir i que haurà 
inclòs al preu de l’oferta tots els treballs de preparació que s’abonaran al preu únic 
definit al Quadre de Preus núm. 1 i que, en cap cas, podran ser causa d’increment del 
preu del Contracte. Es considerarà que les dades contingudes a la Memòria tenen 
únicament valor informatiu i que llur exactitud no pot ser objecte de reclamació. 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment 
esbrossats i preparats. 
 
El preu inclou la càrrega i transport dels materials a l’abocador, i totes les operacions 
esmentades a l’apartat precedent, i definides al Quadre de Preus núm. 1. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra 
vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que 
indiqui la Direcció de les Obres, a fi de ser emprades a la formació de zones verdes. 
 
El transport a l’abocador o a l’amassat intermedi esmentat es considerarà inclòs als 
preus unitaris del Contracte. 
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 Transport de terres a l’abocador 
 
Totes aquelles terres i materials que la Direcció facultativa declari indesitjables, el 
contractista els carregarà i els transportarà fins a l’abocador autoritzat. 
 
S’encén que a totes les partides anunciades resta inclosa la part proporcional de 
càrrega i transport a l’abocador dels materials indesitjables. 
 

 Replanteig definitiu 
 
Definició 
 
El replanteig definitiu és el conjunt d’operacions precises per a traslladar al terreny les 
dades expressades en la Documentació tècnica de l’obra que s’ha de realitzar. 
 
El replanteig definitiu es farà en una o més vegades, segons les circumstàncies que 
concurreixin a l’anivellació del terreny. 
 
El contractista està obligat a subministrar tots els estris i elements auxiliars necessaris 
per aquestes operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el 
personal necessari. 
 
El contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques i els senyals, 
responsabilitzant-se de qualsevol desaparició o modificació d’aquests elements. 
 
 
 

CAPÍTOL  3 
RAM  DE  PALETA 

 
3.1. Construcció i/o reparació de paraments de maçoneria i tapial. 
 
3.2. Coberta inclinada 
 
3.3. Arrebossats i enlluïts 
 

 
3.1. Reparació de paraments de maçoneria i tapial 
 
Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica i/o maçoneria i tapial 
lligats amb morter.  
 
Materials 
 
Els morters són la mescla íntima d’àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i 
dosificada. Eventualment, poden portar un producte d’addició per a millorar-ne les 
característiques. 
 
Les condicions generals dels morters seran: 
 
- Resistència adequada a la dels materials als quals s’interposen. 
 
- Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 
- Compacitat i docilitat. 
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- Impermeabilitat a l’aigua. 
 
- Inalterabilitat als agents agressius generals. 
 
Classes: 

 
- Mixtes de ciment i calç. 
 

Dosificació: un (1) volum de calç per un (1) volum de ciment portland i per sis (6) 
volums de sorra. 
 
Resistència mitja: trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (35 kg/cm2). 
 
Camp d’aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general. 

 
 

Pel que fa a l’objecte d’aquest projecte, el morter d’unió entre peces de ceràmica i 
pedra, per a la recuperació de les parts deteriorades façanes i de la muralla, serà un 
morter amb una dosificació aproximada de 1:3. El lligam d’aquest morter, hauria de ser 
de calç de bona qualitat (D-50 o superior). 
 
Les fàbriques del ram de paleta són les obres on entra com a element fonamental el 
bloc paral·lepipèdic de ceràmica i/o pedra , lligat amb morter. 
 
Els maons o pedra que cal emprar, seran de  recuperació  de la pròpia obra  . En cas 
de manca de material, caldrà portar un maó o pedra de característiques i dimensions 
similars a l’existent . Aquest material acompliran el que s’estableix a les disposicions 
vigents, quan al que fa referència a dimensions, qualitat i resistència. 
 
S’utilitzaran preferentment materials en possessió del segell de qualitat INCE. 
 
Els maons, abans de llur col·locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es 
col·locaran sempre a refrec, plans  sobre la capa de morter i apretant-los fins 
aconseguir la junta necessària. Aquesta junta restarà totalment plena i tindrà, tant en 
degollades (juntes verticals) com en cordells (juntes horitzontals), el gruix que indiqui la 
Direcció facultativa. 
 
Els murs es realitzaran amb el tipus d’aparellament que s’indiqui. 
 
Els murs que s’enllacen en cantonada, cruïlla o encontre s’executaran enllaçant-los 
simultàniament entre ells. 
 
Les interrupcions del treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en escalonat en 
diagonal, per a preveure una bona trava a la continuació. Quan es comenci de nou, es 
regarà abundantment la fàbrica, netejant-la de pols i de morter vell. 
 
Amidament i abonament 
 
Les obres de fàbrica ceràmica o de morter, tant vistes com quan cal revestir-les, es 
mesuraran per metres cúbics (m3) executats, incloent-hi al preu els transports, 
morters, parts proporcionals de formes especials, detalls decoratius, coronament de 
paraments (encara que sigui d’altres materials), elements de subjecció i peces 
especials necessàries per a bastir l’acabament  de l’element, tal com s’expressa al 
projecte. També dins d’aquest preu s’inclourà la neteja i els tractaments especials que 
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requereix el parament un cop acabat, podent la Direcció de les obres ordenar el 
rejuntat de les juntes quan s’hagi acabat l’obra, entenent-se aquestes operacions 
incloses als preus unitaris si s’observen defectes a les unions. 
 
El criteri d’amidament serà el de “buit per ple”, i tan sols es descomptarà la meitat de la 
superfície dels forats compresos entre quatre (4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat 
dels forats superiors a vuit (8) metres quadrats. 
 
A fi d’assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d’obres de fàbrica, 
el correcte tractament interior serà d’abonament d’acord amb les especificacions del 
capítol de revestiments. 
 
Els paredons i els envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2) 
incloent-se tot allò esmentat anteriorment. 
 
Es descomptaran tots els forats en els mesuraments dels envans. 
 
Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostre mort, 
gelosies i voltes es mesuraran en metres quadrats (m2), incloent al preu la part 
proporcional de transport, posta a l’obra, morters, materials auxiliars, cindris, peces 
especials, i elements de subjecció necessaris per a l’execució de l’element així com 
totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció facultativa per al perfecte 
acabament. 
 
La formació d’arcs es mesurarà en metres lineals (ml), incloent al preu, tant els 
materials del ram de paleta com el cindris i operacions necessàries per a llur execució 
així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció facultativa per al 
perfecte acabament. 
 
 
 
3.2. Coberta inclinada 
 
Definició 
 
Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l’edifici, per a 
protegir-lo de precipitacions i d’altres inclemències atmosfèriques. 
 
Tipus 
 
- Teulada: són cobertes amb revestiments continus o no, que s’impermeabilitzen 

degut al gran pendent de llurs superfícies. 
 
 
Construcció 
 
A l’execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, juntes, albellons, etc., que 
garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de la coberta. 
 
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l’execució d’elements d’obra, 
diferents dels propis de cobriment, tals com són envanets de sosteniment, forjats en 
pendent i encavallades, que s’empraran per a sostenir el recobriment de solera, sobre 
el que es col·locaran les peces de revestiment exterior, com teules, pissarres, planxes 
metàl·liques o de fibrociment, etc. 
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Se seguiran les indicacions de la Direcció de l’obra i normes vigents pel que fa 
referència a ancoratges i carregaments de peces de revestiment. 
 
S’utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de qualitat INCE. 
 
Amidament i abonament 
 
Tots els tipus de cobertes es mesuraran per metre quadrats (m2) executats, incloent la 
totalitat de materials que s’indiquen als plànols, així com els treballs i elements 
necessaris per a la formació de juntes, crestalleres, careners, minvells i pendents 
necessaris per al seu complet acabament, així com d’altres elements necessaris. Tots 
els materials i operacions que calguin, acompliran estrictament la normativa vigent. 
 
Albellons 
 
Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d’aigües 
pluvials amb el plànols superficial de la coberta, de manera que resolgui l’estanquitat 
de la unió entre ambdós elements, no permetent l’obstrucció per cossos estranys i 
estant proveïts de sifó antimúrit. 
 
Amidament i abonament 
 
Els albellons es mesuraran per unitats col·locades i totalment acabades, incloent al 
preu tots els materials, peces i treballs necessaris per a la col·locació i perfecta 
estanquitat de manera que l’element acompleixi amb la normativa vigent. 
 
Encanalat de desguàs 
 
Són elements prefabricats o realitzats “in situ” que tenen per objecte recollir l’aigua que 
cau dels tremujals d’una teulada per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són 
condicions, per a que funcioni correctament, l’estanquitat de les juntes i estar col·locats 
amb el suficient pendent per a desguassar ràpidament. Es col·locaran, amb 
preferència exteriorment a la teulada. 
 
 
Amidament i abonament 
 
Els encanalats es mesuraran per metres lineals (ml) incloent al preu la part  
proporcional de peces especials, impermeabilitzacions, ancoratges, juntes, etc., i els 
treballs, equips i ajuts necessaris per a la posta a l’obra, de manera que s’acompleixin 
les normes vigents al respecte.. 
 
3.3. Arrebossats i enlluïts 
 
Definició 
 
Els arrebossats i enlluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de 
qualsevol conglomerat, calç o ciment, així com amb morters mixtos. 
 
Tots els materials, qualsevulla que sigui llur classe, acompliran, quant a qualitat i 
característiques tècniques, les especificacions de la normativa vigent o de la direcció 
facultativa. 
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Amidament i abonament 
 
Tots els revestiments es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida, 
descomptant dels forats entre quatre i vuit metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur 
superfície, i la totalitat dels forats de superfície major a vuit metres quadrats (8 m2). 
 
Al preu d’abonament s’inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts 
d’altres oficis, peces especials, coronaments, preparació de paraments, talls, juntes, 
neteja, tots ells necessaris per a executar el revestiment d’acord amb les 
especificacions del projecte i de la Direcció de l’obra així com tots els treballs i 
materials que calguin per a la correcta execució de les obres i per a aconseguir 
l’acompliment de les normatives corresponents, malgrat que no s’especifiqui 
exactament als plànols. 
 
Qualsevol operació o material especial que calgui incorporar al revestiment, així com 
els ajuts adients per a realitzar-ho, per tal d’acomplir amb la normativa en el tractament 
de ponts tèrmics, s’entendran inclosos als preus del revestiment. 
 
 

 
CAPÍTOL  4 

AILLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 
 

 
4.1. Aïllaments tèrmics 
 
4.2. Aïllaments acústics 
 
4.3. Aïllament contra la humitat 
 
4.4. Amidament i abonament 
 
 
Els aïllaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de protecció per al qual 
siguin requerits, i que són: 
 
- Tèrmics 
- Acústics  
- Contra la humitat 
 
S’utilitzaran sempre materials que estiguin en possessió del segell de qualitat INCE 
 
4.1. Aïllaments tèrmics 
 
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l’edifici i escollits els elements 
constructius definits al projecte, el valor aïllant de l’element podrà aconseguir-se amb 
els seus propis components, o per l’addicció d’altres, la funció dels quals serà d’assolir 
el valor d’aïllament exigit. 
 
Els aïllaments hauran de ser continus i complets a totes les superfícies que composen 
els sostre, sòls i parets. 
 
En qualsevol sistema constructiu s’evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de 
menor capacitat aïllant, atès que modifiquen, d’una manera perjudicial, els aïllaments, 
donant lloc a zones on es poden produir condensacions. 
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Els materials a emprar com aïllants, quan l’element constructiu ho requereixi, hauran 
d’estar avalats per segells o marques de qualitat. 
 
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l’aprovació prèvia de la 
Direcció facultativa. 
 
4.2.  Aïllaments acústics 
 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol 
manifestació humana, aconseguint que els nivells sonors que imperen als locals 
insonoritzats, tinguin uns valors màxims establerts en cada cas. 
 
Els materials a emprar com aïllants, quan l’element constructiu ho requereixi, hauran 
d’estar avalats per segell o marques de qualitat. 
 
No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció 
facultativa. 
 
4.3. Aïllament contra  la humitat 
 
En general, l’aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius que evacuen 
l’aigua, per gravetat fora de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que 
són aquells materials que, quan s’afegeixen a les barreges aglomerants, confereixen 
propietats impermeables al material resultant,  o per impermeabilitzants de superfície, 
que són impermeables per sí sols i s’apliquen superficialment a d’altres que serveixen 
com base de suport. 
 
Aquest capítol es refereix únicament a aquest darrer cas, atès que els 
impermeabilitzants de la massa s’inclouen als capítols de morters i formigons com 
additius. 
 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials com làmines 
sintètiques, asfàltiques i, inclús, pintures, que eviten el pas de la humitat als elements 
constructius on s’empren. 
 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces de coronaments, formació 
de desguassos, etc. Les superfícies sobre les quals s’han d’estendre les làmines 
impermeabilitzants es netejaran i prepararan adequadament, per evitat elements 
punxants. 
 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s’empri, comptarà amb l’aprovació de la 
Direcció facultativa i estarà garantit pel fabricant per un mínim de des (10) anys. 
 
4.4. Amidament i abonament 
 
El mesurament es farà per metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent al preu 
la part proporcional de col·locació coronament, encavallades, peces especials 
necessàries per abastar la perfecta execució de l’element, totalment acabat. 
  
El mesurament de conduccions es farà per metres lineals (ml) de conducte protegit, tot 
inclòs. 
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CAPÍTOL  5 
FUSTERIA 

 
 
Té per objecte el tancament total de les obertures i donar lluminositat, assolellada, i 
possibilitats de ventilació a l’edifici en els moments adequats. 
 
Els tipus que s’empraran seran de fusta i acompliran les especificacions de la 
normativa vigent. 
 
Element de fusta estaran en possessió del segell de qualitat AITIM. 
 
La restauració d’elements de fusta existents, s’executarà d’acord amb els criteris de la 
DF , amb utilització de ferramenta i materials acordats en obra .  
 
Executades al taller les peces definides als plànols, el contractista haurà de preveure a 
l’obra tots els detalls per a la recepció i el perfecte engalzament, tenint molta cura en 
l’aplanat, alineació i cotes de les diverses encavallades i contracèrcols, així com de la 
seva subjecció a l’obra, atenent l’estanquitat de les unions als paraments de façana 
(tapajunts) i la perfecta col·locació, així com l’ajustament i funcionament de tots els 
elements. 
 
La col·locació a l’obra s’ajustarà a les normes del fabricant i es segellaran les juntes 
amb massilles especials, garantides per un mínim de deu (10) anys. 
 
Amidament i abonament 
 
Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, corredors o practicables, 
es mesuraran per unitats (ut) amb indicacions de mides o d’elements col·locats; amb la 
inclusió al preu de la part proporcional d’ajust  per a llur col·locació, segellat de juntes, 
elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de 
penjar, del tipus definit al projecte i indicat per la Direcció facultativa. 
 
Els elements singulars d’ebenisteria s’amidaran i valoraran per unitats (ut) 
completament acabades i posades a l’obra segons el Projecte, o indicades per la 
Direcció facultativa. 
 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, 
així com els desperfectes ocasionats a l’obra o al transport, seran rebutjats sense dret 
a cap mena de càrrec per part de la propietat. 
 
Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o material que siguin 
necessaris per al seu perfecte funcionament o que siguin recollits a la normativa 
vigent, encara que no figurin als plànols del Projecte. 
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CAPÍTOL  6 
MANYERIA 

 
Definició 
Són els elements resistents fets amb acer laminat, tant en els seus elements 
estructurals com en els elements d’unió. 
 
Execució 
Les solucions constructives dels elements de manyeria, baranes, portes, reixes, etc., 
s’executaran: 
 
- Els elements, se subministraran pintats amb pintura de protecció a base de resines 

epoxi. La pintura de protecció es donarà en dues mans. La primera al portar el 
material a l’obra i la segona abans de l’acabat. Les soldadures seran polides i 
sense rebaves. 

 
- Els elements resistents de les baranes instal·lades han de resistir les sol·licitacions 

següents, sense superar una fletxa d’1/250 de la seva llum: 
 
- Empenta vertical repartida uniformement: 50 kg/m 
 
- Empenta horitzontal repartida uniformement en un local d’ús privat:  50 kg/m. 
 
- Empenta horitzontal repartida uniformement en un local d’ús públic o habitatge: 

100 kg/m. 
 
Ha d’estar subjecte al suport amb ancoratges d’acer fixats amb morter de pòrtland, 
protegits contra la corrosió. 
 
- Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el 

procés d’instal·lació; han de mantenir l’aplomat fins que quedi definitivament fixat al 
suport. 

 
- Els ancoratges s’han de fer per mitjà de plaques, pletines o angulars. L’elecció 

depèn del sistema i de la distància que existeix entre l’eix de les pilastres i la vora 
dels elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l’ancoratge s’ha de fer 
per soldadura. 

 
- S’han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació. 
 
Amidament i abonament 
 
Tots eles elements de portes, reixes, marquesines, cantoneres, etc., qualsevol que 
sigui el seu tipus, (corredores, practicables, fixes), es mesuraran per unitats (ut) amb 
indicacions de mides d’elements col·locats; amb la inclusió al preu de la part 
proporcional d’ajuts per a llur col·locació, segellat de juntes, elements de connexió a 
les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament de penjar, del tipus definit al 
projecte i/o indicat per la Direcció facultativa. 
 
El mesurament de les baranes, passamans, etc., qualsevol que sigui el seu tipus, es 
realitzarà per metres lineals (ml). A la valoració s’inclourà el preu de tots els treballs 
necessaris per deixar-les totalment acabades, d’acord amb les especificacions del 
Projecte i de la Direcció facultativa. 
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CAPÍTOL  7 
PAVIMENTS I ENRAJOLATS 

 
 
7.1. Paviments 
 
Paviments de terratzo, ceràmica i paviment de formigó lleuger. 
 
Definició 
 
S’anomenen soleres, els paviments de formigó en massa que s’executen sobre el 
terreny o sub-bases granulars, de gruix variable en funció de l’ús al qual es destinin i 
que poden contenir interiorment una armadura d’acer, làmina impermeabilitzant o estar 
tractats superficialment per aconseguir característiques especials. 
 
Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2), 
es realitzaran juntes de dilatació amb materials elàstics i de la manera que indiqui la 
Direcció facultativa. 
 
Execució 
 
Els paviments enrajolats tals com terrassos, ceràmics, enllosats de pedra natural o 
artificial, etc., es realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, amb l’execució 
dels talls i la distribució de peces que indiqui la Direcció de l’obra. Un cop acabats, 
s’ajuntaran amb abeurada de ciment o altre producte que indiqui la Direcció facultativa. 
 
Quan s’hagin acabat, els paviments de terrasso es netejaran i protegiran a fi d’evitar 
desperfectes, malgrat que les zones on s’hagi col·locat encara calgui treballar. 
 
Els paviments de fusta no han d’arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar 
un espai de cinc a deu mil·límetres (5 a 10 mm), que s’amagarà amb el sòcol.  
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament dels paviments de qualsevol tipus es realitzarà per metres quadrats 
(m2) total executats. 
 
A la valoració de les soleres s’inclourà el preu de tots els treballs necessaris per 
deixar-les totalment acabades, d’acord amb les especificacions del Projecte i de la 
Direcció, a més se sumarà al preu de la part proporcional de preparació de la base, 
anivellació i acabats superficials, armadures, juntes i sòcols. 
 
Els paviments de llosetes de pedra, terrasso,  ceràmica, etc., inclouran al preu tots els 
treballs necessaris de col·locació, poliment, desbastaments, abrillantament, rejuntat, 
neteja i part proporcional de sòcol, per acabar-ho bé totalment. 
 
En els paviments de fusta s’inclourà la part proporcional de rastrells o empostissats 
així com els treballs de coltellejat, poliment, envernissat, i sòcol totalment acabat. 
 
Al preu del metre quadrat (m2) de paviment s’inclouran tots els materials i operacions 
que calguin per acomplir la normativa més estricta, malgrat que eventualment no es 
trobi recollida exactament als plànols del Projecte. 
 
Als paviments encolats s’inclourà al preu la part proporcional de material d’agafada, 
així com els treballs i peces necessàries per al bon acabament. 
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CAPÍTOL 8 

INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 
 

 
Definició 
 
En aquest apartat s’estableixen les especificacions que han de complir les 
instal·lacions de baixa tensió a l’edifici. 
 
L’empresa adjudicatària realitzarà el treball d’acord amb les prescripcions que 
estableix al reglament electro-tècnic de baixa tensió i instruccions complementàries, 
així com la resta de normatives i les normes de la companyia subministradora 
d’energia elèctrica. 
 
Es considerarà acabat aquesta apartat  quan  el servei d’inspecció de la companyia 
doni la conformitat a l’execució de la instal·lació i, un com complimentats els tràmits 
necessaris, autoritzi la connexió definitiva a la xarxa. 
 
S’empraran materials i aparells homologats de la qualitat, quantitat, model i tipus que 
apareixen detallats als documents del Projecte i plànols. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els 
materials no específicament detallats als documents del Projecte que han de fer-se 
servir a la instal·lació. 
 
L’empresa adjudicatària, amb la conformitat de la Direcció d’obra serà l’encarregada 
de aconseguir i entregar els permisos i autoritzacions necessaris del Servei d’Indústria 
i Energia de la Generalitat i d’altres Organismes oficials. 
 
L’empresa adjudicatària queda obligada a informar per escrit a la Direcció d’obra, de 
tots els tràmits que s’hagin d’efectuar amb els esmentats organismes, amb temps 
suficient per a no alterar els programes previstos i no interrompre la bona marxa dels 
treballs en curs, i a tractar el tema amb la companyia subministradora per al seu 
desenvolupament, fins a arribar a que aquesta accepti la instal·lació i connexió de la 
presa. 
 
El contractista haurà d’abonar totes les càrregues, taxes i impostos i honoraris 
facultatius que es derivin de l’aconseguiment de les esmentades llicències i 
legalitzacions. 
 
Quan el projecte contempli la il·luminació d’una part o de la totalitat del monument, 
l’empresa adjudicatària aportarà les ajudes de personal i mitjans, a fi i efecte de poder 
realitzar les proves de llum pertinents, al seu càrrec.  
 
Amidament i abonament 
 
La presa d’alta i mitja tensió es mesurarà per unitat (ut) de presa aèria o soterrada, 
totalment realitzada, incloent-se al preu unitari tots els treballs i materials necessaris 
per a l’acabament i posta en servei, així com torres o pals complets, aïllants, 
excavacions, apuntalaments, replens, reposicions de paviments, tramitacions de 
llicències i autoritzacions. 
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La presa de baixa tensió es mesurarà i abonarà per unitat (ut) de la presa totalment 
acabada amb les mateixes característiques esmentades anteriorment per a l’alta o 
mitja tensió. 
 
La instal·lació de l’estació transformadora es mesurarà per unitat (ut) d’instal·lació, 
inclús obra civil i ferratges interns (exceptuant el transformador), totalment acabada 
d’acord amb els plànols i instruccions facilitats per la companyia subministradora. 
 
La centralització de comptadors es mesurarà per unitat (ut) de centralització, 
completament instal·lada, inclosos els quadres de comptadors i connexions, els ajuts 
d’oficis auxiliars necessaris i tots els treballs i materials que calguin per al total 
acabament. 
 
La xarxa d’electrificació i d’enllumenat es mesurarà per unitat d’instal·lació amb tots els 
equips de maniobra i punts de llum o presa de corrent que s’indiquin al Projecte, 
inclosos els quadres de protecció i comandament, les derivacions individuals, així com 
els ajuts d’altres oficis per al seu complet acabament i posta en servei. 
 
Quan la preinstal.lació de calefacció sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la 
instal·lació de més circuits, els mesuraments es realitzaran per unitat (ut) d’instal·lació, 
totalment acabada. 
 
El circuit de posta a terra de protecció es mesurarà per unitat (ut) completa 
d’instal·lació incloent tots els materials, troneta, piquetes, i resta d’accessoris i ajuts 
necessaris per al seu total acabament. 
 
 

CAPÍTOL 9 
VIDRERIA 

 
 
Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de 
qualsevol tipus, i els treballs de la seva col·locació i posta en servei. 
 
- Classes de vidre: 
 
• Vidre de seguretat: És el conjunt format per dues o més llunes de gruixos 

variables, amb una capa de butiral entre elles impedint així el despreniment dels 
trossos en cas de ruptura. 

 
- Col·locacions: 
 
Els vidres es col·locaran als elements de portam o entre mainells o bastigis, per mitjà 
de verguerons, juntes de cautxú, neoprè, silicona o mitjançant  juntes de zenc o 
massilla, de tal manera que no puguin estar sotmesos als esforços de contraccions o 
dilatacions del propi vidre, o als de deformació del bastiment que l’emmarca. Caldrà 
evitar els contacte de vidre-vidre o vidre-metall. 
 
Amidament i abonament 
 
Els diferents tipus de vidre que es defineixen al projecte es mesuraran per metres 
quadrats (m2), incloent el preu tots els treballs, peces i materials necessaris per a llur 
col·locació segons les indicacions dels plànols i la Direcció facultativa de l’obra. 
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CAPÍTOL 10 

PINTURES I ESTUCATS 
 
 
Definició 
 
Sota aquesta denominació s’agrupen tots aquells treballs de revestiment de 
superfícies, executats amb materials fluids, generalment acolorits i compostos per 
elements líquid i sòlids, dosificats per tal d’afavorir la conservació i per a que no es 
produeixi la disgregació dels materials emprats a la construcció, protegint-los contra 
els agents atmosfèrics i la intempèrie. 
 
Llurs funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionalitat. 
 
Els revestiments transparents s’anomenaran vernissos i els opacs pintures. 
 
Els tipus de pintures a emprar, a cada tipus d’element d’obra, vindran definits al 
projecte, així com llurs colors, acabats i textures. 
 
Es presentaran mostres a la Direcció facultativa abans de procedir al pintat de 
qualsevol element. 
 
Amidament i abonament 
 
L’amidament de les partides de pintura serà per metres quadrats (m2) totalment 
executats, diferenciant els tipus de suports que figuren als amidaments, i els tipus de 
pintura. 
 
Al preu s’inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels 
paraments, amb productes adequats a cada tipus de material i repassos, així com la 
bastida i els elements necessaris per a poder executar el treball. 
 
L’amidament de la pintura de les conduccions serà per metres lineals (ml), inclosa la 
part proporcional d’ancoratges i suport, totalment acabada. 
 
 
 
 

CAPÍTOL 11 
DIVERSOS 

 
 
En els projectes, obres i construccions, tant en fase d’execució com totalment 
realitzades, les inscripcions, les numeracions i les senyalitzacions, així com els cartells 
d’obra, hauran d’estar escrits en català. 
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2.3. PROPOSICIÓ DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

 

El termini d'execució de l'obra és de 12  mesos a partir de la data de la signatura de 
l'acta de comprovació de replanteig, amb el límit màxim que s’estableixi 
contractualment 
 
Classificació del contractista de les obres: 
Grup K Especials, subgrup 7 Restauració de béns immobles i historicoartístics.  
Categoria c  
Categoria  (AM= PECx12 / Termini d’execució  = 240.000,00 x 12/12= 240.000,00 €  

 

Fórmula polinòmica de revisió de preus: 

Reial Decret 3650/1970: FORMULA Nº4. Obras de fábrica en general. Obras con 
predominio de las fábricas. Obras de hormigón armado. Firmes con pavimentos de 
hormigón hidráulico. Obras accesorias. Infraestructura con obras de fábrica normales. 
Obras de riego con sus instalaciones y servicios. 

Kt=0,34·Ht/Ho+0,18·Et/Eo+0,18·Ct/Co+0,13·St/So+0,02·Mt/Mo+0,15  

Los símbolos empleados son los siguientes:  
Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.  
Ho = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación.  
Ht = Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t.  
Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación.  
Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t.  
Co = Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación.  
Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución.  
So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación.  
St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la ejecución t.  
Mo = Indice de coste de la madera en la fecha de licitación.  
Mt = Indice de coste de la madera en el momento de la ejecución t  
 

 

 

 
                                            Barcelona, desembre de 2009  

 L'AUTOR DEL PROJECTE  

 
 
 
                                                                 Guitart Arquitectura i Ass. SLP 
 Xavier Guitart Tarrés 
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III NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE 
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Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 

 
 
 
 
 
 

Requisits bàsics de qualitat 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llei de l'habitatge 

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Llibre de l'edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de 
conservació dels edificis d'habitatges 

D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 
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Accessibilitat 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y 

utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions  

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 

Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 

 

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 
 

Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
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RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
 
 
 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 
 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells 

Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 

Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 
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HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Protecció enfront del soroll 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008)

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/10/2008 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  

 SE A  Acer 

 SE M Fusta 

 SE F Fàbrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizado con elementos prefabricados 
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RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 

 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Materials i elements de construcció 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

 
 

Instal·lacions  

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE 14/12/93) 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 

d’enllaç 

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
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Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del 
Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 
13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 

Instrucciones Técnicas Complementarias  

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 
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ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 
esmentats) 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas 
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 
anteriorment esmentats.  

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones 
periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als 
edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts 
atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
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Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de telecomunicacions 

 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 

Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones.                        
 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y 
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de 
las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i 
de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
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Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol·licituds de llicència 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i 
dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i 
les seves instruccions tècniques complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 1244/1979 
que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 

complementarias 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin 
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
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Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements 
resistents components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 
Residus d’obra i enderrocs 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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V PRESSUPOST 
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5.1. AMIDAMENTS 
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 AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase
                                                                

CODI UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 CONSERVACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE L'EDIFICI                         
01.01 M2 REJUNTAT INFERIOR DE FAÇANES                                    

Rejuntat de la part inferior dels murs de façanes, per tal d'impermeabilitzar
l'edifici i evitar l'entrada d'humitats a l'interior de les façanes. L'actuació es
farà amb un morter de calç, amb addició de portlànd que li donarà qualitats
d'impermeabilització.

façana nord 1 43,00 1,00
1 9,00 1,00

façana sud 1 18,00 1,00
façana est 1 9,00 1,00

79,00

01.02 M2 CONSOLIDACIÓ DE REVESTIMENTS I PAVIMENTS                        

Consolidació i repàs de revestiments interiors (paraments i voltes) i exte-
riors de façana,en  perill de despreniment del seu suport. L'actuació consis-
tirà en fer caure manualment  les parts de revestiment  que son irrecupera-
bles i consolidar amb morter  compatible, les que estiguin  lligades al su-
port. Reparació de morters, fins a deixar la partida totalment acabada i asse-
gurada.  Inclou un elevador o bastida mobil per arrivar a tots els punts sobre
els que caldrà actuar.

Repàs i reposició (si s'escau) del paviment interior de la capella, compost
per peça de rajola ceramica 20x20 cm o 14x28 cm, en tota la seva superficie.

façana nord 0,3 43,00 9,00
0,3 9,00 7,00
0,3 11,00 7,00

façana sud 0,3 18,00 11,00
façana est 0,3 9,00 11,00

247,20

01.03 M2 PINTAT ARREBOSSAT EN PARETS                                     

Pintat sobre parament exterior arrebossat de morter de calç, amb una pintu-
ra al silicat, color a determinar, dues mans.

porxo accés 2 5,50 3,00
1 3,00 3,00

porxo accés ruines 1 9,50 3,00
1 7,00 3,00
1 2,50 3,00

porxo 2 7,30 3,00
2 4,00 3,00

166,80

01.04 M2 PINTAT ARREBOSSAT EN SOSTRES                                    

Pintat sobre parament exterior arrebossat de morter de calç, amb una pintu-
ra al silicat, color a determinar, dues mans.

porxo accés 1 24,14
porxo accés ruines 1 29,08
porxo 1 28,95

82,17

01.05 UT  VIDRE FIIX LAMINAR DE SEGURETAT                                 

Vidre fix 5+5, laminar de seguretat, amb butiral incolor, col.locat amb perfile-
ria UPN d'acer inoxidable, en buit de pou en el porxo.

pou porxo 1

1,00

01.06 M3 CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .

façana nord 0,5 43,00 0,10 9,00
0,5 9,00 0,10 7,00
0,5 11,00 0,10 7,00
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 AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase
                                                                

CODI UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

façana sud 0,5 18,00 0,10 11,00
façana est 0,5 9,00 0,10 11,00

41,20

01.07 M2 NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .

1 43,00 3,00
1 9,00 5,00

174,00

01.08 M2 RESTAURACIÓ DE COBERTA PLANA                                    

Restauració de la coberta plana a nivell de planta primera, sota la sala de
maquinària.

Desmuntatge de paviment de rajol actual i capa de reblert, amb mitjans ma-
nuals i carrega a contenidor.

Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3,de 15 cm de gruix mitjà

Membrana de dues làmines de densitat superficial 5.4 kg/m2 formada per
làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30 FP amb armadura de feltre de polièster
de 130 g/m2, adherides entre elles en calent i col.locades sobre làmina se-
paradora

Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigone-
ra de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

Aïllament amb plaques de poliestirè extruït de densitat mínima 35 kg/m3 (ti-
pus IV segons UNE 92-115) de 40 mm de gruix, amb cares llises i cantell
preparat amb encaix, col.locades sense adherir

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de
diàmetre de 6 cm de gruix, col.locat sense adherir

Inclòs subministrament i col.locació de reixa de desguàs d'acer galvanitzat
de diàmetre 200 mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col.locada amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Inclòs remat de coronament de murs en el perimetre de la coberta.

1 3,20 8,00

25,60
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 AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase
                                                                

CODI UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA                                         
02.01 M2 REJUNTAT INFERIOR DE FAÇANES                                    

Rejuntat de la part inferior dels murs de façanes, per tal d'impermeabilitzar
l'edifici i evitar l'entrada d'humitats a l'interior de les façanes. L'actuació es
farà amb un morter de calç, amb addició de portlànd que li donarà qualitats
d'impermeabilització.

façana sud capella 1 5,00 1,00

5,00

02.02 M2 CONSOLIDACIÓ DE REVESTIMENTS I PAVIMENTS                        

Consolidació i repàs de revestiments interiors (paraments i voltes) i exte-
riors de façana,en  perill de despreniment del seu suport. L'actuació consis-
tirà en fer caure manualment  les parts de revestiment  que son irrecupera-
bles i consolidar amb morter  compatible, les que estiguin  lligades al su-
port. Reparació de morters, fins a deixar la partida totalment acabada i asse-
gurada.  Inclou un elevador o bastida mobil per arrivar a tots els punts sobre
els que caldrà actuar.

Repàs i reposició (si s'escau) del paviment interior de la capella, compost
per peça de rajola ceramica 20x20 cm o 14x28 cm, en tota la seva superficie.

façana sud capella 0,7 5,00 7,00
interior capella 0,4 13,50 5,00

0,4 11,00 6,50
0,4 3,80 5,50

paviment 1 8,90 5,20
sala annexa 2 2,00 4,00

2 3,70 4,00
cel ras sala annexa 1 2,00 3,70
paviment sala annexa 1 2,00 3,70

195,14

02.03 UT  FORMACIÓ EMPOSTISSAT FUSTA DEL COR                              

Formació de nou empostissat de fusta del cor, amb el desmuntatge del cel
ras de fusta contemporani, amb mitjans manuals i carrega de runa a conte-
nidor. Posteriorment, subministrament i col.locació de nou empostissat de
fusta, col.locat sobre les bigues originals de fusta, a base de tauler de fusta
natural envernissat, d'amplada aproximada 30 cm.

1

1,00

02.04 UT  ENVERNISSAT DE BARANA DE FUSTA DEL COR                          

Envernissat de la barana de fusta del cor, amb el raspatllat del vernis antic,
fins a deixar la fusta al seu estat natural, i posteriorment aplicació de protec-
ció insecticida i vernis sintètic, color a escollir per la DF.

1

1,00

02.05 M2 REHABILITACIÓ DE COBERTA                                        

Rehabilitació de coberta de la capella, a base de desmuntatge de teules
manualment i per a posterior recuperació;  col.locació un tauler de fusta de
pi, com a encadellat entre biguettes de fusta existents;  lamina de planxa on-
dulada tipus onduline ; aïllament a base de peces encadellades de polies-
tirè extrüit de 40 mm de gruix; xapa de morter i recol.locació de teula existent,
amb una aportació del 50%. Tractament per la part inferior, de tota la fusteria
amb una má d'insecticida-fungicida. Inclòs mitjans auxiliars de bastida.

1 45,00

45,00
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CODI UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

02.06 UT  RESTAURACIÓ D'ESPADANYA                                         

Sanejat i restauració de l'espadanya de coberta, a base de neteja de carreus
i juntes i restitució del morter de calç de juntes. Inclòs aportació de carreus
desapareguts (si s'escau).

Revisió de la coberta de teula, sanejat i rejuntat amb morter d'agarre. Aporta-
ció de material en cas necessari.

1

1,00

02.07 UT  EMBORNAL D'EVACUACIÓ D'AIGÜES                                   

Formació d'embornal, per impedir l'entrada d'aigua provinent del pati d'ar-
mes, a la capella. Caixa prefabricada de 2,00 m de llarg i 20 cm d'amplaria.
Reixa superior de fosa.

pati armes-capella 1

1,00

02.08 UT  INSTAL.LACIÓ  ELÈCTRICA                                         

Formació d'escomesa eléctrica, des de la linia existent. La instal.lació es
composarà d'un armari de poliester,  quadre de distribució, interruptors
magnetotèrmics,  tub flexible corrugat, coductor de seguretat autoextingible,.
Instal.lació de 10 endolls , 5 interruptors , mecanismes, embellidors, caixes
de derivació. Instal.lació de canal perimetral d'alumini.

Inclòs el desmuntatge i acopi del paviment original per a posterior recupera-
ció.

1

1,00

02.09 UT  ENLLUMENAT                                                      

Focus interiors d'estructura d'alumini i difusor de metall pintat o microperfo-
rat, color gris alumini, de la casa " artemide mòdel tities 70 o equivalent",.
Equipada amb dues bombetes de baix consum de 55 W.

Posibilitat de modificar els focus per llums fluorescents continuus col.locats
sobre la cornisa existent, sempre que la DF ho consideri oportu el canvi i no
suposi increment en el cost de la partida.

capella 10

10,00

02.10 UT  LLUMENERA D'EMERGÈNCIA                                          

Llumenera 'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175
fins a 300 lumens, de 2 h d'autonomia com a màxim, muntada superficial-
ment a paret.

1

1,00

02.11 UT  EXTINTOR POLS SECA                                              

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 Kg, amb pressió in-
corporada, pintat i muntat superficialment

1

1,00

02.12 UT  TANCAMENT DE VIDRE DE 200X260 CM.                               

Subministrament i col.locació de tancament de vidre a la capella. Es compo-
sa d'estructura de montants i travesser de fusta, dues portes de vidre secu-
ritzat, de  dues fulles i fix de fusta (seguint el disseny de les portes de la ofici-
na de turisme). Mides totals del forat : 200 x 260 cm. Inclús accessoris de
tancament, manetes i fré.

capella-pati armes 1

1,00
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CODI UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

02.13 UT  FINESTRA DE 80X80 CM                                            

Subministrament i col.locació de finestra de fusta  de flandes de 1ª per en-
vernissar. Mides del buit d'obra : 80 x 80 cm. Inclús bastiment, vidre climalit
4+6+8 mm. Inclús pintat amb una capa d'insecticida-fungicida i dues d'aca-
bat amb vernís a poro obert color fosc.

1

1,00

02.14 UT  RESTAURACIÓ DE TANCAMENTS                                       

Restauració, repas i reparació de diversos tancaments  de fusta , a base de
substituir elements malmesos, decapar i nou pintat amb una ma d'insectici-
da-fungicida i dues de vernís color fosc.

porta principal 1
òcul circular façana accés 1
finestra a carreró 1
porta interior 1

4,00

02.15 UT  PAREDAT DE PORTA LATERAL CONTEMPORANIA                          

Formació de paredat de la porta lateral contemporania, amb el desmuntatge
de la porta i posterior restitució del parament de pedra original, tant interior
com exteriorment. Inclòs carrega de runa amb mitjans manuals a conteni-
dor.

1

1,00

02.16 M2 NETEJA, SANEJAT I PINTAT PARAMENTS PINTATS                      

Neteja, raspatllat i sanejat de paraments, de l'altar i cor,  per tal de descobrir
el color original. posteriorment, pintat del color original amb pintures al sili-
cat.

altar 1 1,50 3,00
1 3,70 3,00
1 1,50 3,00

cor 2 2,50 3,00
1 4,00 2,00

43,10

02.17 UT  CÀRREGA I TRASPORT DE RUNA                                      

Càrrega mecànica i transport de runa i residus d'embalatges, a planta de re-
ciclatge autoritzada.

1

1,00

02.18 UT  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació

1

1,00

02.19 UT  FORMACIÓ DE BARANA D'ACCÉS A COR                                

Subministrament i col.locació de barana d'acer i vidre en l'accés al cor, colla-
da a l'estructura resistent de l'altell, tot segons detall de projecte.

1

1,00

02.20 UT  FORMACIÓ DE GRAONAT D'ACCÉS A L'ALTAR                           

Formació de graonat de fusta, per accés a l'altar, a base d'escalada de fusta
de pi a l'autoclau i tauler de fusta del mateix material, tot segons detall de
projecte.

1

1,00

Xavier Guitart Tarrés. Arquitecte                               desembre 2009                    Pàgina 5
Guitart Arquitectura i Ass. SLP.                                



 AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase
                                                                

CODI UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE PLANTA PRIMERA                         
03.01 M2 CEL RAS ACÚSTIC                                                 

Instal.lació de cel-ras per a control acústic, tipus Heraklit acustic o similar, a
la saLa polivalent i cabina de traducció , en planta primera. Desmuntatge de
revestiment de teles i col.locació.

Inclòs desmuntatge i posterior muntatge de lluminaries existents a la sala, i
altres elements instal.lats en el cel ras.

sala polivalent 1 111,50 1,00

111,50

Xavier Guitart Tarrés. Arquitecte                               desembre 2009                    Pàgina 6
Guitart Arquitectura i Ass. SLP.                                



 AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase
                                                                

CODI UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 OBRES DE MILLORA DE LA CAIXA D'ESCALA HISTÒRICA                 
04.01 M2 RESTAURACIÓ REVESTIMENTS CAIXA ESCALA HISTÒRICA                 

Restauració de revestiments de la caixa d'escala i paraments de l'escala
històrica. recobriment a base de morter de calç. Inclòs mitjans auxiliars.

1 16,85 11,00

185,35

04.02 M2 NETEJA I RESTAURACIÓ ESCALA PRINCIPAL HISTÒRICA                 

Neteja i restauració de l'escala principal històrica de pedra (petjada i contra-
petjada), inclos el paviment del repla de planta baixa.

1 30,30

30,30

04.03 UT  NETEJA I RESTAURACIÓ BARANA HISTÒRICA                           

Neteja i restauració de la barna històrica de l'escala, a base de sanejat de
passama i barrots i aplicació d'una ma d'owetrol o similar  i dues de pintura
a l'esmalt tipus " Micaceo" gris fosc o pintura similar.

1

1,00

04.04 UT  REPARACIÓ PARAMENTS METAL.LICS ESCALA                           

reparació dels paraments metal.lics revestits de l'escala, despresos, a base
de cordo de soldadura en tot el perimetre d'unió.

1

1,00

04.05 M2 PINTAT PARAMENT METÀL.LIC INTERIOR                              

Pintat de paraments metal.lics del nucli de l'escala i estructura de l'escala.
raspatllat d'oxids, neteja manual, pintat a dues mans amb pintura antioxidant
de protecció i pintat amb esmalt sintètic, mate, segons color a escollir per la
DF.

parament 1 120,25
escala 1 30,00

150,25

04.06 UT  PREINSTAL.LACIO D'ENLLUMENAT ESCALA                             

Formació de la preinstal.lació d'enllumenat de l'escala, amb la col.locació de
la manega de conducció dels cables, des del punt d'escomesa de l'interior
de l'edifici, fins a la situació entre el parament original de l'escala i el para-
ment metal.lic de revestiment. Inclòs formació de forat en la xapa metal.lica
(4ut), per a la futur instal.lació de focus d'il.luminació.

1

1,00

04.07 M3 CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .

1 16,85 11,00 0,10

18,54

04.08 M2 NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .

1 16,85 11,00

185,35
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CAPITOL 05 ELILMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES                        
05.01 M3 REBAIX TERENY PER FOSSAR ASCENSOR                               

Rebaix del terreny a interior de l'edifici amb mitjans manuals per a la ins-
tal.lació d'ascensor. Inclos transport de terres i runes a abocador autoritzat.

1 3,20 0,40

1,28

05.02 ML RETALL DE L'ESCALA EXISTENT DE FORMIGÓ ARMAT                    

Retall d'escala existent de formigó armat per a col.locació d'ascensor. inclòs
el lligat de l'armat perimetral i la regularització de la superficie del cantell dei-
xant-lo preparat per pintar. Inclòs desmuntatge i posterior muntatge de la ba-
rana existent, modificant-la segons les noves dimensions i tenint en compte
la incorporació de la caixa de vidre exterior.

de pb a p1 2 5,85
de p1 a p2 2 5,85

23,40

05.03 UT  INSTAL.LACIÓ ELECTRICA I IL.LUMINACIÓ                           

Escomesa per a 15,00 kw trifasic, per a instal.lació d'ascensor fins a cambra
d'instal.lacions en planta baixa. presa de terra a maquinaria d'ascensor.
Inclòs subministramenti i instal.lació de focus a l'interior del fossar per il.lu-
minar la caixa de vidre.

1

1,00

05.04 UT  SUBMINISTRAMENT I COL. ELEVADOR PRACTICABLE                     

Subministrament i instal.lació de plataforma elevadora hidraulca, per a una
carrega de 300 kg (8 persones), de dimensions interiors de cabina de
1,40x1,10 mts. Sistema de control modular (botonera). Tancament de cabina
d'acer, portes automàtiques telescòpiques de 80x220 cm, en acer inoxida-
ble. Inclòs llum i alarma. Inclòs la completa i perfecte col.locació de tots els
elements auxiliars, tipus portaguies, guies, ganxos, bigues, suports neces-
saris, certificació de la instal.lació, etc.

Inclòs estructura auxiliar metal.lica de suport de la cabina a l'estructura de
l'edifici.

1

1,00

05.05 UT  TANCAMENT DE L'ASCENSOR AMB ESTRUCTURA D'ACER I VIDRE           

Formació d'estructura de tancament de la cabina d'ascensor, a base d'es-
tructura d'acer i vidre.

L'estructura es composa d'acer S-275 JR per a bigues, pilars, simples i
compostos, elements d'ancoratge en perfils laminats tipus UPN, quadrat,
rectangular, planxa, treballat a taller i col.locat a obra amb soldadura. Inclòs
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides i/o puntals necessaris, talls ajustaments, amolaments de les sol-
dadures.

Tancament de l'estructura amb  vidre laminat 7+7mm transparent. Inclou la
col·locació de llistó per al vidre metàl·lic 20x20 mm amb grapes desmunta-
bles o tornapuntes.

Inclòs subministrament i col.locació de cel ras continu de plaques de car-
tro-guix, en tota la superficie de la caixa d'escala, per tal de ocultar l'estructu-
ra auxiliar de l'ascensor. Pintat del cel ras amb dues capes de imprimació i
dues capes de pintura plastica, color a escollir per la DF.

1

1,00
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 AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase
                                                                

CODI UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

05.06 M2 MODIFICACIÓ DE GRAONS ESCALA                                    

Modificació del graonat existent de l'escala, compost per una peça (frontal i
estesa) de formigó prefabricat. Els treballs a realitzar són desmuntatge de la
peça i recol.locació en el nou lloc, aprofitant l'espai existent fins a la paret de
la caixa d'escala. Inclòs part proporcional de substitució de peces que pu-
guin trencar-se, del mateix material a l'existent.

Inclòs reomplert de l'espai resultant entre la peça de grao i la paret lateral,
amb morter de ciment lliscat.

1 38,02

38,02

05.07 M2 PINTAT ESTRUCTURA METAL.LICA SUPORT ASCENSOR                    

Pintat de l'estructura metal.lica de l'ascensor. raspatllat d'oxids, neteja ma-
nual i pintat amb dues capes de protecció antioxidant i dues capes d'esmalt
sintètic mate, color a escollir per la DF.

1 120,56

120,56

05.08 M3 CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .

fossar 1 3,20 1,80
retall escala 1 5,85 0,20 0,10

1 5,85 0,20 0,10

6,00

05.09 M2 NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .

1 28,00

28,00
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 AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase
                                                                

CODI UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 06 ADEQUACIÓ ACCÉS A PLAÇA DELS ESPECIERS                          
06.01 UT  SANEJAT DE PARAMENT I MESURES DE PROTECCIO                      

Sanejat de paraments del tram d'escala, amb l'arrencada d'herbes, podat
d'arbres i repicat de revestiments en perill de despreniment. Posteriorment
es col.locarà una xarxa de protecció del tram més proper a la façana de l'edi-
fici, format per perfils metal.lics collats al parament i xarxa de protecció de
pvc.

1

1,00

06.02 UT  DESMUNTATGE GRAONAT DE FUSTA ACTUAL                             

Desmuntatge del graonat de fusta actual d'accés a la plaça dels especiers,
amb mitjans manuals i carrega de runa a contenidor.

1

1,00

06.03 UT  SANEJAT I CONSOLIDACIÓ GRAONAT DE PEDRA ORIGINAL                

Sanejat i consolidació del graonat original de l'accés, amb aportació dels ca-
rreus de pedra desapareguts i la consolidació dels buits amb morter de
calç.

1

1,00

06.04 UT  FORMACIÓ DE NOU GRAONAT DE FUSTA DE PROTECCIO                   

Formació de nou graonat de fusta, per a protecció del graonat original, a ba-
se de la col.locació de travesses de fusta natural tractades a l'autoclau, for-
mant petjada i contrapetjada, collada a escalada de fusta.

1

1,00

06.05 ML SUBMINISTRAMENT I COL. BARANA D'ACER PROTECCIO                  

Subministrament i col.locació de barana de protecció de l'escala, compost
per estructura de pletines d'acer per pintar i cable d'acer tensat.

2 15,00

30,00

06.06 UT  SUBMINIST. I COL. PORTA DE XAPA METAL.LICA                      

Subministrament i col.locació de porta de malla metal.lica, tipus religa, de
dimensions aproximades 90x220 cm, collada a parament. Inclòs mecanis-
mes de fixació, tancament i ferramenta. Inclòs aplicació de dues capes d'im-
primació i dues capes de pintura a l'esmalt.

1

1,00

06.07 UT  ADEQUACIÓ DE REPLÀ D'ACCES                                      

Treballs d'adequació del replà d'accés a l'escala, amb el desmuntatge del
reple contemporani, fins a descobrir el nivell de paviment original. formació
de marc d'acer galvanitzat en L, per contenir una capa de graves de 10-15
cm de gruix.

1

1,00

06.08 M2 REVESTIMENT DE PARAMENTS JUNT A ACCÉS                           

Revestiment exterior, a base d'un arrebossat amb morter mixt de calç i ci-
ment , compatible amb la fàbrica

1 2,00 2,50
1 2,00 2,50
1 3,00 2,50

17,50
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 AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase
                                                                

CODI UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

06.09 M3 CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .

1 30,00 0,20

6,00

06.10 M2 NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .

1 30,00

30,00
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 AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase
                                                                

CODI UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 07 ADEQUACIÓ ESPAI EXTERIOR JUNT A PORTA EMERGÈNCIA                
07.01 M2 NETEJA I DESBROÇAT DEL TERRENY                                  

Neteja i desbroçat del terreny i adequació de zona exterior annexa a la nova
porta de façana nord ( sortida d'emergència).

total amidament 1 177,00 1,00

177,00

07.02 UT  FORMACIÓ DE MUR CONTENCIÓ TERRES AMB TRAVESSES FUSTA            

Formació de mur de contenció de terres, a abse de tauler de fusta de pi a
l'autoclau, de dimensions 95x20 cm, col.locat en formació de tablestacat.
Inclòs peçes auxiliars metal.liques de suport i fixació. Inclòs base de fona-
mentació amb formigó HA-25.

1

1,00

07.03 M2 SUBM. I COL.TANCA MALLA D'ACER ESPAI SOTA COMUNA                

Subministrament i col.locació de tanca de malla d'acer, collada a parament.
Inclòs mecanismes de fixació, tancament i ferramenta. Inclòs aplicació de
dues capes d'imprimació i dues capes de pintura a l'esmalt.

espai sota comuna 1 1,00 2,50
finestre espai sota comuna 1 0,80 0,80

3,14

07.04 UT  DESMUNTATGE TUBS PROVISIONALS AIGUA I CONNEXIÓ A XARXA GENERAL 

Treballs de desmuntatge de tubs actuals i soterrament dels mateixos per a
la xarxa d'aigua existent. Inclòs connexió a la nova xarxa d'aigua publica.

1

1,00

07.05 M3 CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .

1 177,00 0,30

53,10

07.06 M2 NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .

1 177,00

177,00
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 AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase
                                                                

CODI UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 08 SEGURETAT I SALUT                                               
08.01 UT  SEGURETAT I SALUT                                               

Seguretat i salut de l'obra

1

1,00
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 AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase
                                                                

CODI UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 09 CONTROL DE QUALITAT                                             
09.01 UT  CONTROL DE QUALITAT                                             

Programa de control de qualitat dels materials de l'obra.

1

1,00
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 AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase
                                                                

CODI UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 10 SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC                                           
10.01 UT  SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC                                           

Partida destinada a un seguiment  arqueològic mínim, al sector del fossar
del nou ascensor, l'accés als Especiers i l'espai posterior de tramuntana,
per part d'un arqueolèg i un ajudant. Seguiment i redacció d'informe.

1

1,00
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5.2. QUADRE Nº1. PREUS UNITARIS 
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01  CONSERVACIÓ I  CONSOLIDACIÓ DE L'EDIFICI                         
01.01 M2  REJUNTAT INFERIOR DE FAÇANES                                    40,30

Rejuntat de la part inferior dels murs de façanes, per tal d'impermeabilitzar l'edifici i ev itar l'entrada
d'humitats a l'interior de les façanes. L'actuació es farà amb un morter de calç, amb addició de
portlànd que li donarà qualitats d'impermeabilització.

QUARANTA  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
01.02 M2  CONSOLIDACIÓ DE REVESTIMENTS I PAVIMENTS                        26,75

Consolidació i repàs de revestiments interiors (paraments i voltes) i exteriors de façana,en  perill
de despreniment del seu suport. L'actuació consistirà en fer caure manualment  les parts de re-
vestiment  que son irrecuperables i consolidar amb morter  compatible, les que estiguin  lligades
al suport. Reparació de morters, fins a deixar la partida totalment acabada i assegurada.  Inclou
un elevador o bastida mobil per arrivar a tots els punts sobre els que caldrà actuar.

Repàs i reposició (si s'escau) del pav iment interior de la capella, compost per peça de rajola ce-
ramica 20x20 cm o 14x28 cm, en tota la seva superficie.

VINT-I-SIS  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
01.03 M2  PINTAT ARREBOSSAT EN PARETS                                     23,85

Pintat sobre parament exterior arrebossat de morter de calç, amb una pintura al silicat, color a de-
terminar, dues mans.

VINT-I-TRES  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
01.04 M2  PINTAT ARREBOSSAT EN SOSTRES                                    23,85

Pintat sobre parament exterior arrebossat de morter de calç, amb una pintura al silicat, color a de-
terminar, dues mans.

VINT-I-TRES  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
01.05 UT  VIDRE FIIX LAMINAR DE SEGURETAT                                 1.391,17

Vidre fix  5+5, laminar de seguretat, amb butiral incolor, col.locat amb perfileria UPN d'acer inox i-
dable, en buit de pou en el porxo.

MIL TRES-CENTS NORANTA-UN  EUROS amb DISSET
CÈNTIMS

01.06 M3  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     24,40
Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .

VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
01.07 M2  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    3,02

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .

TRES  EUROS amb DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

01.08 M2  RESTAURACIÓ DE COBERTA PLANA                                    80,64
Restauració de la coberta plana a nivell de planta primera, sota la sala de maquinària.

Desmuntatge de pav iment de rajol actual i capa de reblert, amb mitjans manuals i carrega a con-
tenidor.

Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3,de 15 cm de
gruix  mitjà

Membrana de dues làmines de densitat superficial 5.4 kg/m2 formada per làmina bituminosa
d'oxiasfalt LO-30 FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherides entre elles en
calent i col.locades sobre làmina separadora

Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm
de gruix , amb acabat remolinat

Aïllament amb plaques de poliestirè extruït de densitat mínima 35 kg/m3 (tipus IV segons UNE
92-115) de 40 mm de gruix, amb cares llises i cantell preparat amb encaix , col.locades sense
adherir

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 6 cm de
gruix , col.locat sense adherir

Inclòs subministrament i col.locació de reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 200 mm i
bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Inclòs remat de coronament de murs en el perimetre de la coberta.

VUITANTA  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 02  ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA                                         
02.01 M2  REJUNTAT INFERIOR DE FAÇANES                                    40,30

Rejuntat de la part inferior dels murs de façanes, per tal d'impermeabilitzar l'edifici i ev itar l'entrada
d'humitats a l'interior de les façanes. L'actuació es farà amb un morter de calç, amb addició de
portlànd que li donarà qualitats d'impermeabilització.

QUARANTA  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
02.02 M2  CONSOLIDACIÓ DE REVESTIMENTS I PAVIMENTS                        26,75

Consolidació i repàs de revestiments interiors (paraments i voltes) i exteriors de façana,en  perill
de despreniment del seu suport. L'actuació consistirà en fer caure manualment  les parts de re-
vestiment  que son irrecuperables i consolidar amb morter  compatible, les que estiguin  lligades
al suport. Reparació de morters, fins a deixar la partida totalment acabada i assegurada.  Inclou
un elevador o bastida mobil per arrivar a tots els punts sobre els que caldrà actuar.

Repàs i reposició (si s'escau) del pav iment interior de la capella, compost per peça de rajola ce-
ramica 20x20 cm o 14x28 cm, en tota la seva superficie.

VINT-I-SIS  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
02.03 UT  FORMACIÓ EMPOSTISSAT FUSTA DEL COR                              1.574,06

Formació de nou empostissat de fusta del cor, amb el desmuntatge del cel ras de fusta contempo-
rani, amb mitjans manuals i carrega de runa a contenidor. Posteriorment, subministrament i col.lo-
cació de nou empostissat de fusta, col.locat sobre les bigues originals de fusta, a base de tauler
de fusta natural envernissat, d'amplada aprox imada 30 cm.

MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS amb SIS
CÈNTIMS

02.04 UT  ENVERNISSAT DE BARANA DE FUSTA DEL COR                          656,49
Envernissat de la barana de fusta del cor, amb el raspatllat del vernis antic, fins a deixar la fusta
al seu estat natural, i posteriorment aplicació de protecció insecticida i vernis sintètic, color a es-
collir per la DF.

SIS-CENTS CINQUANTA-SIS  EUROS amb
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

02.05 M2  REHABILITACIÓ DE COBERTA                                        131,54
Rehabilitació de coberta de la capella, a base de desmuntatge de teules manualment i per a pos-
terior recuperació;  col.locació un tauler de fusta de pi, com a encadellat entre biguettes de fusta
ex istents;  lamina de planxa ondulada tipus onduline ; aïllament a base de peces encadellades de
poliestirè extrüit de 40 mm de gruix ; xapa de morter i recol.locació de teula ex istent, amb una
aportació del 50% . Tractament per la part inferior, de tota la fusteria amb una má d'insecticida-fun-
gicida. Inclòs mitjans aux iliars de bastida.

CENT TRENTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

02.06 UT  RESTAURACIÓ D'ESPADANYA                                         1.010,80
Sanejat i restauració de l'espadanya de coberta, a base de neteja de carreus i juntes i restitució
del morter de calç de juntes. Inclòs aportació de carreus desapareguts (si s'escau).

Revisió de la coberta de teula, sanejat i rejuntat amb morter d'agarre. Aportació de material en
cas necessari.

MIL DEU  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
02.07 UT  EMBORNAL D'EVACUACIÓ D'AIGÜES                                   150,67

Formació d'embornal, per impedir l'entrada d'aigua prov inent del pati d'armes, a la capella. Caixa
prefabricada de 2,00 m de llarg i 20 cm d'amplaria. Reixa superior de fosa.

CENT CINQUANTA  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
02.08 UT  INSTAL.LACIÓ  ELÈCTRICA                                         4.400,00

Formació d'escomesa eléctrica, des de la linia ex istent. La instal.lació es composarà d'un armari
de poliester,  quadre de distribució, interruptors  magnetotèrmics,  tub flex ible corrugat, coductor
de seguretat autoextingible,. Instal.lació de 10 endolls , 5 interruptors , mecanismes, embellidors,
caixes de derivació. Instal.lació de canal perimetral d'alumini.

Inclòs el desmuntatge i acopi del pav iment original per a posterior recuperació.

QUATRE MIL QUATRE-CENTS  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

02.09 UT  ENLLUMENAT                                                      230,00
Focus interiors d'estructura d'alumini i difusor de metall pintat o microperforat, color gris alumini,
de la casa " artemide mòdel tities 70 o equivalent",. Equipada amb dues bombetes de baix  con-
sum de 55 W.

Posibilitat de modificar els focus per llums fluorescents continuus col.locats sobre la cornisa ex is-
tent, sempre que la DF ho consideri oportu el canv i i no suposi increment en el cost de la partida.

DOS-CENTS TRENTA  EUROS
02.10 UT  LLUMENERA D'EMERGÈNCIA                                          138,00

Llumenera 'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lumens, de
2 h d'autonomia com a màxim, muntada superficialment a paret.

CENT TRENTA-VUIT  EUROS
02.11 UT  EXTINTOR POLS SECA                                              160,00

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 Kg, amb pressió incorporada, pintat i
muntat superficialment

CENT SEIXANTA  EUROS
02.12 UT  TANCAMENT DE VIDRE DE 200X260 CM.                               1.350,00

Subministrament i col.locació de tancament de v idre a la capella. Es composa d'estructura de
montants i travesser de fusta, dues portes de v idre securitzat, de  dues fulles i fix  de fusta (se-
guint el disseny de les portes de la oficina de turisme). Mides totals del forat : 200 x  260 cm. In-
clús accessoris de tancament, manetes i fré.

MIL TRES-CENTS CINQUANTA  EUROS
02.13 UT  FINESTRA DE 80X80 CM                                            365,40

Subministrament i col.locació de finestra de fusta  de flandes de 1ª per envernissar. Mides del
buit d'obra : 80 x  80 cm. Inclús bastiment, v idre climalit 4+6+8 mm. Inclús pintat amb una capa
d'insecticida-fungicida i dues d'acabat amb vernís a poro obert color fosc.

TRES-CENTS SEIXANTA-CINC  EUROS amb QUARANTA
CÈNTIMS

02.14 UT  RESTAURACIÓ DE TANCAMENTS                                       300,51
Restauració, repas i reparació de diversos tancaments  de fusta , a base de substituir elements
malmesos, decapar i nou pintat amb una ma d'insecticida-fungicida i dues de vernís color fosc.

TRES-CENTS  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
02.15 UT  PAREDAT DE PORTA LATERAL CONTEMPORANIA                          1.216,21

Formació de paredat de la porta lateral contemporania, amb el desmuntatge de la porta i posterior
restitució del parament de pedra original, tant interior com exteriorment. Inclòs carrega de runa
amb mitjans manuals a contenidor.

MIL DOS-CENTS SETZE  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
02.16 M2  NETEJA, SANEJAT I PINTAT PARAMENTS PINTATS                      33,66

Neteja, raspatllat i sanejat de paraments, de l'altar i cor,  per tal de descobrir el color original. pos-
teriorment, pintat del color original amb pintures al silicat.

TRENTA-TRES  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
02.17 UT  CÀRREGA I TRASPORT DE RUNA                                      465,90

Càrrega mecànica i transport de runa i residus d'embalatges, a planta de reciclatge autoritzada.

QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC  EUROS amb NORANTA
CÈNTIMS

02.18 UT  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    300,00
Neteja de l'àmbit d'actuació

TRES-CENTS  EUROS
02.19 UT  FORMACIÓ DE BARANA D'ACCÉS A COR                                650,00

Subministrament i col.locació de barana d'acer i v idre en l'accés al cor, collada a l'estructura re-
sistent de l'altell, tot segons detall de projecte.

SIS-CENTS CINQUANTA  EUROS
02.20 UT  FORMACIÓ DE GRAONAT D'ACCÉS A L'ALTAR                           1.300,00

Formació de graonat de fusta, per accés a l'altar, a base d'escalada de fusta de pi a l'autoclau i
tauler de fusta del mateix  material, tot segons detall de projecte.

MIL TRES-CENTS  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 03  ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE PLANTA PRIMERA                         
03.01 M2  CEL RAS ACÚSTIC                                                 43,28

Instal.lació de cel-ras per a control acústic, tipus Heraklit acustic o similar, a la saLa polivalent i
cabina de traducció , en planta primera. Desmuntatge de revestiment de teles i col.locació.

Inclòs desmuntatge i posterior muntatge de lluminaries ex istents a la sala, i altres elements ins-
tal.lats en el cel ras.

QUARANTA-TRES  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

 Pàgina 5



QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 04  OBRES DE MILLORA DE LA CAIXA D'ESCALA HISTÒRICA                 
04.01 M2  RESTAURACIÓ REVESTIMENTS CAIXA ESCALA HISTÒRICA                 30,54

Restauració de revestiments de la caixa d'escala i paraments de l'escala històrica. recobriment a
base de morter de calç. Inclòs mitjans aux iliars.

TRENTA  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
04.02 M2  NETEJA I RESTAURACIÓ ESCALA PRINCIPAL HISTÒRICA                 26,79

Neteja i restauració de l'escala principal històrica de pedra (petjada i contrapetjada), inclos el pav i-
ment del repla de planta baixa.

VINT-I-SIS  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
04.03 UT  NETEJA I RESTAURACIÓ BARANA HISTÒRICA                           1.636,89

Neteja i restauració de la barna històrica de l'escala, a base de sanejat de passama i barrots i
aplicació d'una ma d'owetrol o similar  i dues de pintura a l'esmalt tipus " Micaceo" gris fosc o
pintura similar.

MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS  EUROS amb VUITANTA-NOU
CÈNTIMS

04.04 UT  REPARACIÓ PARAMENTS METAL.LICS ESCALA                           1.368,63
reparació dels paraments metal.lics revestits de l'escala, despresos, a base de cordo de soldadu-
ra en tot el perimetre d'unió.

MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT  EUROS amb
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

04.05 M2  PINTAT PARAMENT METÀL.LIC INTERIOR                              18,57
Pintat de paraments metal.lics del nucli de l'escala i estructura de l'escala. raspatllat d'ox ids, nete-
ja manual, pintat a dues mans amb pintura antiox idant de protecció i pintat amb esmalt sintètic,
mate, segons color a escollir per la DF.

DIVUIT  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
04.06 UT  PREINSTAL.LACIO D'ENLLUMENAT ESCALA                             1.132,80

Formació de la preinstal.lació d'enllumenat de l'escala, amb la col.locació de la manega de con-
ducció dels cables, des del punt d'escomesa de l'interior de l'edifici, fins a la situació entre el pa-
rament original de l'escala i el parament metal.lic de revestiment. Inclòs formació de forat en la
xapa metal.lica (4ut), per a la futur instal.lació de focus d'il.luminació.

MIL CENT TRENTA-DOS  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
04.07 M3  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     24,40

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .

VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
04.08 M2  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    3,02

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .

TRES  EUROS amb DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 05  ELILMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES                        
05.01 M3  REBAIX TERENY PER FOSSAR ASCENSOR                               279,43

Rebaix  del terreny a interior de l'edifici amb mitjans manuals per a la instal.lació d'ascensor. In-
clos transport de terres i runes a abocador autoritzat.

DOS-CENTS SETANTA-NOU  EUROS amb
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

05.02 ML  RETALL DE L'ESCALA EXISTENT DE FORMIGÓ ARMAT                    158,39
Retall d'escala ex istent de formigó armat per a col.locació d'ascensor. inclòs el lligat de l'armat
perimetral i la regularització de la superficie del cantell deixant-lo preparat per pintar. Inclòs des-
muntatge i posterior muntatge de la barana ex istent, modificant-la segons les noves dimensions i
tenint en compte la incorporació de la caixa de v idre exterior.

CENT CINQUANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-NOU
CÈNTIMS

05.03 UT  INSTAL.LACIÓ ELECTRICA I IL.LUMINACIÓ                           2.740,00
Escomesa per a 15,00 kw trifasic, per a instal.lació d'ascensor fins a cambra d'instal.lacions en
planta baixa. presa de terra a maquinaria d'ascensor. Inclòs subministramenti i instal.lació de fo-
cus a l'interior del fossar per il.luminar la caixa de v idre.

DOS MIL SET-CENTS QUARANTA  EUROS
05.04 UT  SUBMINISTRAMENT I COL. ELEVADOR PRACTICABLE                     18.665,10

Subministrament i instal.lació de plataforma elevadora hidraulca, per a una carrega de 300 kg (8
persones), de dimensions interiors de cabina de 1,40x1,10 mts. Sistema de control modular (bo-
tonera). Tancament de cabina d'acer, portes automàtiques telescòpiques de 80x220 cm, en acer
inoxidable. Inclòs llum i alarma. Inclòs la completa i perfecte col.locació de tots els elements au-
x iliars, tipus portaguies, guies, ganxos, bigues, suports necessaris, certificació de la instal.lació,
etc.

Inclòs estructura aux iliar metal.lica de suport de la cabina a l'estructura de l'edifici.

DIVUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC  EUROS amb DEU
CÈNTIMS

05.05 UT  TANCAMENT DE L'ASCENSOR AMB ESTRUCTURA D'ACER I VIDRE           36.032,56
Formació d'estructura de tancament de la cabina d'ascensor, a base d'estructura d'acer i v idre.

L'estructura es composa d'acer S-275 JR per a bigues, pilars, simples i compostos, elements
d'ancoratge en perfils laminats tipus UPN, quadrat, rectangular, planxa, treballat a taller i col.locat
a obra amb soldadura. Inclòs disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.lo-
cació de bastides i/o puntals necessaris, talls ajustaments, amolaments de les soldadures.

Tancament de l'estructura amb  v idre laminat 7+7mm transparent. Inclou la col·locació de llistó
per al v idre metàl·lic 20x20 mm amb grapes desmuntables o tornapuntes.

Inclòs subministrament i col.locació de cel ras continu de plaques de cartro-guix , en tota la super-
ficie de la caixa d'escala, per tal de ocultar l'estructura aux iliar de l'ascensor. Pintat del cel ras
amb dues capes de imprimació i dues capes de pintura plastica, color a escollir per la DF.

TRENTA-SIS MIL TRENTA-DOS  EUROS amb
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

05.06 M2  MODIFICACIÓ DE GRAONS ESCALA                                    117,52
Modificació del graonat ex istent de l'escala, compost per una peça (frontal i estesa) de formigó
prefabricat. Els treballs a realitzar són desmuntatge de la peça i recol.locació en el nou lloc, apro-
fitant l'espai ex istent fins a la paret de la caixa d'escala. Inclòs part proporcional de substitució de
peces que puguin trencar-se, del mateix  material a l'ex istent.

Inclòs reomplert de l'espai resultant entre la peça de grao i la paret lateral, amb morter de ciment
lliscat.

CENT DISSET  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
05.07 M2  PINTAT ESTRUCTURA METAL.LICA SUPORT ASCENSOR                    18,57

Pintat de l'estructura metal.lica de l'ascensor. raspatllat d'ox ids, neteja manual i pintat amb dues
capes de protecció antiox idant i dues capes d'esmalt sintètic mate, color a escollir per la DF.

DIVUIT  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

05.08 M3  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     24,40
Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .

VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
05.09 M2  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    3,02

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .

TRES  EUROS amb DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 06  ADEQUACIÓ ACCÉS A PLAÇA DELS ESPECIERS                          
06.01 UT  SANEJAT DE PARAMENT I MESURES DE PROTECCIO                      694,96

Sanejat de paraments del tram d'escala, amb l'arrencada d'herbes, podat d'arbres i repicat de re-
vestiments en perill de despreniment. Posteriorment es col.locarà una xarxa de protecció del
tram més proper a la façana de l'edifici, format per perfils metal.lics collats al parament i xarxa de
protecció de pvc.

SIS-CENTS NORANTA-QUATRE  EUROS amb
NORANTA-SIS CÈNTIMS

06.02 UT  DESMUNTATGE GRAONAT DE FUSTA ACTUAL                             571,71
Desmuntatge del graonat de fusta actual d'accés a la plaça dels especiers, amb mitjans manuals i
carrega de runa a contenidor.

CINC-CENTS SETANTA-UN  EUROS amb SETANTA-UN
CÈNTIMS

06.03 UT  SANEJAT I CONSOLIDACIÓ GRAONAT DE PEDRA ORIGINAL                3.254,34
Sanejat i consolidació del graonat original de l'accés, amb aportació dels carreus de pedra desa-
pareguts i la consolidació dels buits amb morter de calç.

TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

06.04 UT  FORMACIÓ DE NOU GRAONAT DE FUSTA DE PROTECCIO                   6.867,68
Formació de nou graonat de fusta, per a protecció del graonat original, a base de la col.locació de
travesses de fusta natural tractades a l'autoclau, formant petjada i contrapetjada, collada a escala-
da de fusta.

SIS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET  EUROS amb
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

06.05 ML  SUBMINISTRAMENT I COL. BARANA D'ACER PROTECCIO                  120,31
Subministrament i col.locació de barana de protecció de l'escala, compost per estructura de pleti-
nes d'acer per pintar i cable d'acer tensat.

CENT VINT  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
06.06 UT  SUBMINIST. I COL. PORTA DE XAPA METAL.LICA                      1.576,30

Subministrament i col.locació de porta de malla metal.lica, tipus religa, de dimensions aprox ima-
des 90x220 cm, collada a parament. Inclòs mecanismes de fixació, tancament i ferramenta.
Inclòs aplicació de dues capes d'imprimació i dues capes de pintura a l'esmalt.

MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS  EUROS amb TRENTA
CÈNTIMS

06.07 UT  ADEQUACIÓ DE REPLÀ D'ACCES                                      1.235,09
Treballs d'adequació del replà d'accés a l'escala, amb el desmuntatge del reple contemporani, fins
a descobrir el nivell de pav iment original. formació de marc d'acer galvanitzat en L, per contenir
una capa de graves de 10-15 cm de gruix .

MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb NOU
CÈNTIMS

06.08 M2  REVESTIMENT DE PARAMENTS JUNT A ACCÉS                           27,81
Revestiment exterior, a base d'un arrebossat amb morter mix t de calç i ciment , compatible amb
la fàbrica

VINT-I-SET  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
06.09 M3  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     24,40

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .

VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
06.10 M2  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    3,02

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .

TRES  EUROS amb DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 07  ADEQUACIÓ ESPAI EXTERIOR JUNT A PORTA EMERGÈNCIA                
07.01 M2  NETEJA I DESBROÇAT DEL TERRENY                                  5,17

Neteja i desbroçat del terreny i adequació de zona exterior annexa a la nova porta de façana
nord ( sortida d'emergència).

CINC  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
07.02 UT  FORMACIÓ DE MUR CONTENCIÓ TERRES AMB TRAVESSES FUSTA            3.922,36

Formació de mur de contenció de terres, a abse de tauler de fusta de pi a l'autoclau, de dimen-
sions 95x20 cm, col.locat en formació de tablestacat. Inclòs peçes aux iliars metal.liques de su-
port i fixació. Inclòs base de fonamentació amb formigó HA-25.

TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS  EUROS amb
TRENTA-SIS CÈNTIMS

07.03 M2  SUBM. I COL.TANCA MALLA D'ACER ESPAI SOTA COMUNA                380,74
Subministrament i col.locació de tanca de malla d'acer, collada a parament. Inclòs mecanismes
de fixació, tancament i ferramenta. Inclòs aplicació de dues capes d'imprimació i dues capes de
pintura a l'esmalt.

TRES-CENTS VUITANTA  EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

07.04 UT  DESMUNTATGE TUBS PROVISIONALS AIGUA I CONNEXIÓ A XARXA GENERAL  1.004,75
Treballs de desmuntatge de tubs actuals i soterrament dels mateixos per a la xarxa d'aigua ex is-
tent. Inclòs connexió a la nova xarxa d'aigua publica.

MIL QUATRE  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
07.05 M3  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     24,40

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .

VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
07.06 M2  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    3,02

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .

TRES  EUROS amb DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 08  SEGURETAT I  SALUT                                               
08.01 UT  SEGURETAT I SALUT                                               1.559,67

Seguretat i salut de l'obra

MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU  EUROS amb
SEIXANTA-SET CÈNTIMS

 Pàgina 11



QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 09  CONTROL DE QUALITAT                                             
09.01 UT  CONTROL DE QUALITAT                                             885,86

Programa de control de qualitat dels materials de l'obra.

VUIT-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 10  SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC                                           
10.01 UT  SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC                                           2.639,49

Partida destinada a un seguiment  arqueològic mínim, al sector del fossar del nou ascensor, l'ac-
cés als Especiers i l'espai posterior de tramuntana, per part d'un arqueolèg i un ajudant. Segui-
ment i redacció d'informe.

DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU  EUROS amb
QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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5.3. QUADRE Nº2. PREUS DESCOMPOSATS 
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01  CONSERVACIÓ I  CONSOLIDACIÓ DE L'EDIFICI                         
01.01 M2  REJUNTAT INFERIOR DE FAÇANES                                    

Rejuntat de la part inferior dels murs de façanes, per tal d'impermeabilitzar l'edifici i ev itar l'entrada
d'humitats a l'interior de les façanes. L'actuació es farà amb un morter de calç, amb addició de
portlànd que li donarà qualitats d'impermeabilització.

Ma d'obra...................................................... 37,93
Materials ....................................................... 2,37

TOTAL PARTIDA........................................... 40,30
01.02 M2  CONSOLIDACIÓ DE REVESTIMENTS I PAVIMENTS                        

Consolidació i repàs de revestiments interiors (paraments i voltes) i exteriors de façana,en  perill
de despreniment del seu suport. L'actuació consistirà en fer caure manualment  les parts de re-
vestiment  que son irrecuperables i consolidar amb morter  compatible, les que estiguin  lligades
al suport. Reparació de morters, fins a deixar la partida totalment acabada i assegurada.  Inclou
un elevador o bastida mobil per arrivar a tots els punts sobre els que caldrà actuar.

Repàs i reposició (si s'escau) del pav iment interior de la capella, compost per peça de rajola ce-
ramica 20x20 cm o 14x28 cm, en tota la seva superficie.

Ma d'obra...................................................... 9,96
Materials ....................................................... 16,79

TOTAL PARTIDA........................................... 26,75
01.03 M2  PINTAT ARREBOSSAT EN PARETS                                     

Pintat sobre parament exterior arrebossat de morter de calç, amb una pintura al silicat, color a de-
terminar, dues mans.

Ma d'obra...................................................... 9,86
Materials ....................................................... 13,99

TOTAL PARTIDA........................................... 23,85
01.04 M2  PINTAT ARREBOSSAT EN SOSTRES                                    

Pintat sobre parament exterior arrebossat de morter de calç, amb una pintura al silicat, color a de-
terminar, dues mans.

Ma d'obra...................................................... 9,86
Materials ....................................................... 13,99

TOTAL PARTIDA........................................... 23,85
01.05 UT  VIDRE FIIX LAMINAR DE SEGURETAT                                 

Vidre fix  5+5, laminar de seguretat, amb butiral incolor, col.locat amb perfileria UPN d'acer inox i-
dable, en buit de pou en el porxo.

Ma d'obra...................................................... 202,40
Materials ....................................................... 1.188,77

TOTAL PARTIDA........................................... 1.391,17
01.06 M3  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .
Ma d'obra...................................................... 1,21
Materials ....................................................... 23,19

TOTAL PARTIDA........................................... 24,40
01.07 M2  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .
Ma d'obra...................................................... 2,99
Materials ....................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,02
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

01.08 M2  RESTAURACIÓ DE COBERTA PLANA                                    
Restauració de la coberta plana a nivell de planta primera, sota la sala de maquinària.

Desmuntatge de pav iment de rajol actual i capa de reblert, amb mitjans manuals i carrega a con-
tenidor.

Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3,de 15 cm de
gruix  mitjà

Membrana de dues làmines de densitat superficial 5.4 kg/m2 formada per làmina bituminosa
d'oxiasfalt LO-30 FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherides entre elles en
calent i col.locades sobre làmina separadora

Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm
de gruix , amb acabat remolinat

Aïllament amb plaques de poliestirè extruït de densitat mínima 35 kg/m3 (tipus IV segons UNE
92-115) de 40 mm de gruix, amb cares llises i cantell preparat amb encaix , col.locades sense
adherir

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 6 cm de
gruix , col.locat sense adherir

Inclòs subministrament i col.locació de reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 200 mm i
bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Inclòs remat de coronament de murs en el perimetre de la coberta.
Ma d'obra...................................................... 32,27
Maquinaria..................................................... 0,03
Materials ....................................................... 48,34

TOTAL PARTIDA........................................... 80,64
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 02  ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA                                         
02.01 M2  REJUNTAT INFERIOR DE FAÇANES                                    

Rejuntat de la part inferior dels murs de façanes, per tal d'impermeabilitzar l'edifici i ev itar l'entrada
d'humitats a l'interior de les façanes. L'actuació es farà amb un morter de calç, amb addició de
portlànd que li donarà qualitats d'impermeabilització.

Ma d'obra...................................................... 37,93
Materials ....................................................... 2,37

TOTAL PARTIDA........................................... 40,30
02.02 M2  CONSOLIDACIÓ DE REVESTIMENTS I PAVIMENTS                        

Consolidació i repàs de revestiments interiors (paraments i voltes) i exteriors de façana,en  perill
de despreniment del seu suport. L'actuació consistirà en fer caure manualment  les parts de re-
vestiment  que son irrecuperables i consolidar amb morter  compatible, les que estiguin  lligades
al suport. Reparació de morters, fins a deixar la partida totalment acabada i assegurada.  Inclou
un elevador o bastida mobil per arrivar a tots els punts sobre els que caldrà actuar.

Repàs i reposició (si s'escau) del pav iment interior de la capella, compost per peça de rajola ce-
ramica 20x20 cm o 14x28 cm, en tota la seva superficie.

Ma d'obra...................................................... 9,96
Materials ....................................................... 16,79

TOTAL PARTIDA........................................... 26,75
02.03 UT  FORMACIÓ EMPOSTISSAT FUSTA DEL COR                              

Formació de nou empostissat de fusta del cor, amb el desmuntatge del cel ras de fusta contempo-
rani, amb mitjans manuals i carrega de runa a contenidor. Posteriorment, subministrament i col.lo-
cació de nou empostissat de fusta, col.locat sobre les bigues originals de fusta, a base de tauler
de fusta natural envernissat, d'amplada aprox imada 30 cm.

Ma d'obra...................................................... 1.149,82
Materials ....................................................... 424,24

TOTAL PARTIDA........................................... 1.574,06
02.04 UT  ENVERNISSAT DE BARANA DE FUSTA DEL COR                          

Envernissat de la barana de fusta del cor, amb el raspatllat del vernis antic, fins a deixar la fusta
al seu estat natural, i posteriorment aplicació de protecció insecticida i vernis sintètic, color a es-
collir per la DF.

Ma d'obra...................................................... 561,34
Materials ....................................................... 95,15

TOTAL PARTIDA........................................... 656,49
02.05 M2  REHABILITACIÓ DE COBERTA                                        

Rehabilitació de coberta de la capella, a base de desmuntatge de teules manualment i per a pos-
terior recuperació;  col.locació un tauler de fusta de pi, com a encadellat entre biguettes de fusta
ex istents;  lamina de planxa ondulada tipus onduline ; aïllament a base de peces encadellades de
poliestirè extrüit de 40 mm de gruix ; xapa de morter i recol.locació de teula ex istent, amb una
aportació del 50% . Tractament per la part inferior, de tota la fusteria amb una má d'insecticida-fun-
gicida. Inclòs mitjans aux iliars de bastida.

Ma d'obra...................................................... 21,35
Materials ....................................................... 110,19

TOTAL PARTIDA........................................... 131,54
02.06 UT  RESTAURACIÓ D'ESPADANYA                                         

Sanejat i restauració de l'espadanya de coberta, a base de neteja de carreus i juntes i restitució
del morter de calç de juntes. Inclòs aportació de carreus desapareguts (si s'escau).

Revisió de la coberta de teula, sanejat i rejuntat amb morter d'agarre. Aportació de material en
cas necessari.

Ma d'obra...................................................... 946,52
Maquinaria..................................................... 0,76
Materials ....................................................... 63,52

TOTAL PARTIDA........................................... 1.010,80
02.07 UT  EMBORNAL D'EVACUACIÓ D'AIGÜES                                   

Formació d'embornal, per impedir l'entrada d'aigua prov inent del pati d'armes, a la capella. Caixa
prefabricada de 2,00 m de llarg i 20 cm d'amplaria. Reixa superior de fosa.

TOTAL PARTIDA........................................... 150,67
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

02.08 UT  INSTAL.LACIÓ  ELÈCTRICA                                         
Formació d'escomesa eléctrica, des de la linia ex istent. La instal.lació es composarà d'un armari
de poliester,  quadre de distribució, interruptors  magnetotèrmics,  tub flex ible corrugat, coductor
de seguretat autoextingible,. Instal.lació de 10 endolls , 5 interruptors , mecanismes, embellidors,
caixes de derivació. Instal.lació de canal perimetral d'alumini.

Inclòs el desmuntatge i acopi del pav iment original per a posterior recuperació.

TOTAL PARTIDA........................................... 4.400,00
02.09 UT  ENLLUMENAT                                                      

Focus interiors d'estructura d'alumini i difusor de metall pintat o microperforat, color gris alumini,
de la casa " artemide mòdel tities 70 o equivalent",. Equipada amb dues bombetes de baix  con-
sum de 55 W.

Posibilitat de modificar els focus per llums fluorescents continuus col.locats sobre la cornisa ex is-
tent, sempre que la DF ho consideri oportu el canv i i no suposi increment en el cost de la partida.

TOTAL PARTIDA........................................... 230,00
02.10 UT  LLUMENERA D'EMERGÈNCIA                                          

Llumenera 'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lumens, de
2 h d'autonomia com a màxim, muntada superficialment a paret.

TOTAL PARTIDA........................................... 138,00
02.11 UT  EXTINTOR POLS SECA                                              

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 Kg, amb pressió incorporada, pintat i
muntat superficialment

TOTAL PARTIDA........................................... 160,00
02.12 UT  TANCAMENT DE VIDRE DE 200X260 CM.                               

Subministrament i col.locació de tancament de v idre a la capella. Es composa d'estructura de
montants i travesser de fusta, dues portes de v idre securitzat, de  dues fulles i fix  de fusta (se-
guint el disseny de les portes de la oficina de turisme). Mides totals del forat : 200 x  260 cm. In-
clús accessoris de tancament, manetes i fré.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.350,00
02.13 UT  FINESTRA DE 80X80 CM                                            

Subministrament i col.locació de finestra de fusta  de flandes de 1ª per envernissar. Mides del
buit d'obra : 80 x  80 cm. Inclús bastiment, v idre climalit 4+6+8 mm. Inclús pintat amb una capa
d'insecticida-fungicida i dues d'acabat amb vernís a poro obert color fosc.

TOTAL PARTIDA........................................... 365,40
02.14 UT  RESTAURACIÓ DE TANCAMENTS                                       

Restauració, repas i reparació de diversos tancaments  de fusta , a base de substituir elements
malmesos, decapar i nou pintat amb una ma d'insecticida-fungicida i dues de vernís color fosc.

TOTAL PARTIDA........................................... 300,51
02.15 UT  PAREDAT DE PORTA LATERAL CONTEMPORANIA                          

Formació de paredat de la porta lateral contemporania, amb el desmuntatge de la porta i posterior
restitució del parament de pedra original, tant interior com exteriorment. Inclòs carrega de runa
amb mitjans manuals a contenidor.

Ma d'obra...................................................... 1.019,92
Materials ....................................................... 196,29

TOTAL PARTIDA........................................... 1.216,21
02.16 M2  NETEJA, SANEJAT I PINTAT PARAMENTS PINTATS                      

Neteja, raspatllat i sanejat de paraments, de l'altar i cor,  per tal de descobrir el color original. pos-
teriorment, pintat del color original amb pintures al silicat.

Ma d'obra...................................................... 19,58
Materials ....................................................... 14,08

TOTAL PARTIDA........................................... 33,66
02.17 UT  CÀRREGA I TRASPORT DE RUNA                                      

Càrrega mecànica i transport de runa i residus d'embalatges, a planta de reciclatge autoritzada.

TOTAL PARTIDA........................................... 465,90
02.18 UT  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació

TOTAL PARTIDA........................................... 300,00
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02.19 UT  FORMACIÓ DE BARANA D'ACCÉS A COR                                
Subministrament i col.locació de barana d'acer i v idre en l'accés al cor, collada a l'estructura re-
sistent de l'altell, tot segons detall de projecte.

TOTAL PARTIDA........................................... 650,00
02.20 UT  FORMACIÓ DE GRAONAT D'ACCÉS A L'ALTAR                           

Formació de graonat de fusta, per accés a l'altar, a base d'escalada de fusta de pi a l'autoclau i
tauler de fusta del mateix  material, tot segons detall de projecte.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.300,00
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RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 03  ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE PLANTA PRIMERA                         
03.01 M2  CEL RAS ACÚSTIC                                                 

Instal.lació de cel-ras per a control acústic, tipus Heraklit acustic o similar, a la saLa polivalent i
cabina de traducció , en planta primera. Desmuntatge de revestiment de teles i col.locació.

Inclòs desmuntatge i posterior muntatge de lluminaries ex istents a la sala, i altres elements ins-
tal.lats en el cel ras.

Ma d'obra...................................................... 3,80
Materials ....................................................... 39,48

TOTAL PARTIDA........................................... 43,28
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RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 04  OBRES DE MILLORA DE LA CAIXA D'ESCALA HISTÒRICA                 
04.01 M2  RESTAURACIÓ REVESTIMENTS CAIXA ESCALA HISTÒRICA                 

Restauració de revestiments de la caixa d'escala i paraments de l'escala històrica. recobriment a
base de morter de calç. Inclòs mitjans aux iliars.

Ma d'obra...................................................... 28,27
Materials ....................................................... 2,27

TOTAL PARTIDA........................................... 30,54
04.02 M2  NETEJA I RESTAURACIÓ ESCALA PRINCIPAL HISTÒRICA                 

Neteja i restauració de l'escala principal històrica de pedra (petjada i contrapetjada), inclos el pav i-
ment del repla de planta baixa.

Ma d'obra...................................................... 19,55
Materials ....................................................... 7,24

TOTAL PARTIDA........................................... 26,79
04.03 UT  NETEJA I RESTAURACIÓ BARANA HISTÒRICA                           

Neteja i restauració de la barna històrica de l'escala, a base de sanejat de passama i barrots i
aplicació d'una ma d'owetrol o similar  i dues de pintura a l'esmalt tipus " Micaceo" gris fosc o
pintura similar.

Ma d'obra...................................................... 1.389,53
Materials ....................................................... 247,36

TOTAL PARTIDA........................................... 1.636,89
04.04 UT  REPARACIÓ PARAMENTS METAL.LICS ESCALA                           

reparació dels paraments metal.lics revestits de l'escala, despresos, a base de cordo de soldadu-
ra en tot el perimetre d'unió.

Ma d'obra...................................................... 1.355,08
Materials ....................................................... 13,55

TOTAL PARTIDA........................................... 1.368,63
04.05 M2  PINTAT PARAMENT METÀL.LIC INTERIOR                              

Pintat de paraments metal.lics del nucli de l'escala i estructura de l'escala. raspatllat d'ox ids, nete-
ja manual, pintat a dues mans amb pintura antiox idant de protecció i pintat amb esmalt sintètic,
mate, segons color a escollir per la DF.

Ma d'obra...................................................... 15,59
Materials ....................................................... 2,98

TOTAL PARTIDA........................................... 18,57
04.06 UT  PREINSTAL.LACIO D'ENLLUMENAT ESCALA                             

Formació de la preinstal.lació d'enllumenat de l'escala, amb la col.locació de la manega de con-
ducció dels cables, des del punt d'escomesa de l'interior de l'edifici, fins a la situació entre el pa-
rament original de l'escala i el parament metal.lic de revestiment. Inclòs formació de forat en la
xapa metal.lica (4ut), per a la futur instal.lació de focus d'il.luminació.

Ma d'obra...................................................... 893,58
Materials ....................................................... 239,22

TOTAL PARTIDA........................................... 1.132,80
04.07 M3  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .
Ma d'obra...................................................... 1,21
Materials ....................................................... 23,19

TOTAL PARTIDA........................................... 24,40
04.08 M2  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .
Ma d'obra...................................................... 2,99
Materials ....................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,02
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RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 05  ELILMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES                        
05.01 M3  REBAIX TERENY PER FOSSAR ASCENSOR                               

Rebaix  del terreny a interior de l'edifici amb mitjans manuals per a la instal.lació d'ascensor. In-
clos transport de terres i runes a abocador autoritzat.

Ma d'obra...................................................... 276,66
Materials ....................................................... 2,77

TOTAL PARTIDA........................................... 279,43
05.02 ML  RETALL DE L'ESCALA EXISTENT DE FORMIGÓ ARMAT                    

Retall d'escala ex istent de formigó armat per a col.locació d'ascensor. inclòs el lligat de l'armat
perimetral i la regularització de la superficie del cantell deixant-lo preparat per pintar. Inclòs des-
muntatge i posterior muntatge de la barana ex istent, modificant-la segons les noves dimensions i
tenint en compte la incorporació de la caixa de v idre exterior.

Ma d'obra...................................................... 156,82
Materials ....................................................... 1,57

TOTAL PARTIDA........................................... 158,39
05.03 UT  INSTAL.LACIÓ ELECTRICA I IL.LUMINACIÓ                           

Escomesa per a 15,00 kw trifasic, per a instal.lació d'ascensor fins a cambra d'instal.lacions en
planta baixa. presa de terra a maquinaria d'ascensor. Inclòs subministramenti i instal.lació de fo-
cus a l'interior del fossar per il.luminar la caixa de v idre.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.740,00
05.04 UT  SUBMINISTRAMENT I COL. ELEVADOR PRACTICABLE                     

Subministrament i instal.lació de plataforma elevadora hidraulca, per a una carrega de 300 kg (8
persones), de dimensions interiors de cabina de 1,40x1,10 mts. Sistema de control modular (bo-
tonera). Tancament de cabina d'acer, portes automàtiques telescòpiques de 80x220 cm, en acer
inoxidable. Inclòs llum i alarma. Inclòs la completa i perfecte col.locació de tots els elements au-
x iliars, tipus portaguies, guies, ganxos, bigues, suports necessaris, certificació de la instal.lació,
etc.

Inclòs estructura aux iliar metal.lica de suport de la cabina a l'estructura de l'edifici.
Ma d'obra...................................................... 1.615,94
Materials ....................................................... 17.049,16

TOTAL PARTIDA........................................... 18.665,10
05.05 UT  TANCAMENT DE L'ASCENSOR AMB ESTRUCTURA D'ACER I VIDRE           

Formació d'estructura de tancament de la cabina d'ascensor, a base d'estructura d'acer i v idre.

L'estructura es composa d'acer S-275 JR per a bigues, pilars, simples i compostos, elements
d'ancoratge en perfils laminats tipus UPN, quadrat, rectangular, planxa, treballat a taller i col.locat
a obra amb soldadura. Inclòs disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.lo-
cació de bastides i/o puntals necessaris, talls ajustaments, amolaments de les soldadures.

Tancament de l'estructura amb  v idre laminat 7+7mm transparent. Inclou la col·locació de llistó
per al v idre metàl·lic 20x20 mm amb grapes desmuntables o tornapuntes.

Inclòs subministrament i col.locació de cel ras continu de plaques de cartro-guix , en tota la super-
ficie de la caixa d'escala, per tal de ocultar l'estructura aux iliar de l'ascensor. Pintat del cel ras
amb dues capes de imprimació i dues capes de pintura plastica, color a escollir per la DF.

Ma d'obra...................................................... 4.539,95
Maquinaria..................................................... 90,00
Materials ....................................................... 31.402,61

TOTAL PARTIDA........................................... 36.032,56
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05.06 M2  MODIFICACIÓ DE GRAONS ESCALA                                    
Modificació del graonat ex istent de l'escala, compost per una peça (frontal i estesa) de formigó
prefabricat. Els treballs a realitzar són desmuntatge de la peça i recol.locació en el nou lloc, apro-
fitant l'espai ex istent fins a la paret de la caixa d'escala. Inclòs part proporcional de substitució de
peces que puguin trencar-se, del mateix  material a l'ex istent.

Inclòs reomplert de l'espai resultant entre la peça de grao i la paret lateral, amb morter de ciment
lliscat.

Ma d'obra...................................................... 100,88
Materials ....................................................... 16,64

TOTAL PARTIDA........................................... 117,52
05.07 M2  PINTAT ESTRUCTURA METAL.LICA SUPORT ASCENSOR                    

Pintat de l'estructura metal.lica de l'ascensor. raspatllat d'ox ids, neteja manual i pintat amb dues
capes de protecció antiox idant i dues capes d'esmalt sintètic mate, color a escollir per la DF.

Ma d'obra...................................................... 15,59
Materials ....................................................... 2,98

TOTAL PARTIDA........................................... 18,57
05.08 M3  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .
Ma d'obra...................................................... 1,21
Materials ....................................................... 23,19

TOTAL PARTIDA........................................... 24,40
05.09 M2  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .
Ma d'obra...................................................... 2,99
Materials ....................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,02
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CAPITOL 06  ADEQUACIÓ ACCÉS A PLAÇA DELS ESPECIERS                          
06.01 UT  SANEJAT DE PARAMENT I MESURES DE PROTECCIO                      

Sanejat de paraments del tram d'escala, amb l'arrencada d'herbes, podat d'arbres i repicat de re-
vestiments en perill de despreniment. Posteriorment es col.locarà una xarxa de protecció del
tram més proper a la façana de l'edifici, format per perfils metal.lics collats al parament i xarxa de
protecció de pvc.

Ma d'obra...................................................... 278,38
Materials ....................................................... 416,58

TOTAL PARTIDA........................................... 694,96
06.02 UT  DESMUNTATGE GRAONAT DE FUSTA ACTUAL                             

Desmuntatge del graonat de fusta actual d'accés a la plaça dels especiers, amb mitjans manuals i
carrega de runa a contenidor.

Ma d'obra...................................................... 566,05
Materials ....................................................... 5,66

TOTAL PARTIDA........................................... 571,71
06.03 UT  SANEJAT I CONSOLIDACIÓ GRAONAT DE PEDRA ORIGINAL                

Sanejat i consolidació del graonat original de l'accés, amb aportació dels carreus de pedra desa-
pareguts i la consolidació dels buits amb morter de calç.

Ma d'obra...................................................... 2.206,62
Materials ....................................................... 1.047,72

TOTAL PARTIDA........................................... 3.254,34
06.04 UT  FORMACIÓ DE NOU GRAONAT DE FUSTA DE PROTECCIO                   

Formació de nou graonat de fusta, per a protecció del graonat original, a base de la col.locació de
travesses de fusta natural tractades a l'autoclau, formant petjada i contrapetjada, collada a escala-
da de fusta.

Ma d'obra...................................................... 2.979,45
Materials ....................................................... 3.888,23

TOTAL PARTIDA........................................... 6.867,68
06.05 ML  SUBMINISTRAMENT I COL. BARANA D'ACER PROTECCIO                  

Subministrament i col.locació de barana de protecció de l'escala, compost per estructura de pleti-
nes d'acer per pintar i cable d'acer tensat.

Ma d'obra...................................................... 82,22
Materials ....................................................... 38,09

TOTAL PARTIDA........................................... 120,31
06.06 UT  SUBMINIST. I COL. PORTA DE XAPA METAL.LICA                      

Subministrament i col.locació de porta de malla metal.lica, tipus religa, de dimensions aprox ima-
des 90x220 cm, collada a parament. Inclòs mecanismes de fixació, tancament i ferramenta.
Inclòs aplicació de dues capes d'imprimació i dues capes de pintura a l'esmalt.

Ma d'obra...................................................... 357,40
Materials ....................................................... 1.218,90

TOTAL PARTIDA........................................... 1.576,30
06.07 UT  ADEQUACIÓ DE REPLÀ D'ACCES                                      

Treballs d'adequació del replà d'accés a l'escala, amb el desmuntatge del reple contemporani, fins
a descobrir el nivell de pav iment original. formació de marc d'acer galvanitzat en L, per contenir
una capa de graves de 10-15 cm de gruix .

Ma d'obra...................................................... 1.103,31
Materials ....................................................... 131,78

TOTAL PARTIDA........................................... 1.235,09
06.08 M2  REVESTIMENT DE PARAMENTS JUNT A ACCÉS                           

Revestiment exterior, a base d'un arrebossat amb morter mix t de calç i ciment , compatible amb
la fàbrica

Ma d'obra...................................................... 25,56
Materials ....................................................... 2,25

TOTAL PARTIDA........................................... 27,81
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06.09 M3  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     
Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .

Ma d'obra...................................................... 1,21
Materials ....................................................... 23,19

TOTAL PARTIDA........................................... 24,40
06.10 M2  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .
Ma d'obra...................................................... 2,99
Materials ....................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,02
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CAPITOL 07  ADEQUACIÓ ESPAI EXTERIOR JUNT A PORTA EMERGÈNCIA                
07.01 M2  NETEJA I DESBROÇAT DEL TERRENY                                  

Neteja i desbroçat del terreny i adequació de zona exterior annexa a la nova porta de façana
nord ( sortida d'emergència).

Ma d'obra...................................................... 3,26
Materials ....................................................... 1,91

TOTAL PARTIDA........................................... 5,17
07.02 UT  FORMACIÓ DE MUR CONTENCIÓ TERRES AMB TRAVESSES FUSTA            

Formació de mur de contenció de terres, a abse de tauler de fusta de pi a l'autoclau, de dimen-
sions 95x20 cm, col.locat en formació de tablestacat. Inclòs peçes aux iliars metal.liques de su-
port i fixació. Inclòs base de fonamentació amb formigó HA-25.

Ma d'obra...................................................... 2.273,86
Maquinaria..................................................... 253,60
Materials ....................................................... 1.394,90

TOTAL PARTIDA........................................... 3.922,36
07.03 M2  SUBM. I COL.TANCA MALLA D'ACER ESPAI SOTA COMUNA                

Subministrament i col.locació de tanca de malla d'acer, collada a parament. Inclòs mecanismes
de fixació, tancament i ferramenta. Inclòs aplicació de dues capes d'imprimació i dues capes de
pintura a l'esmalt.

Ma d'obra...................................................... 52,34
Materials ....................................................... 328,40

TOTAL PARTIDA........................................... 380,74
07.04 UT  DESMUNTATGE TUBS PROVISIONALS AIGUA I CONNEXIÓ A XARXA GENERAL  

Treballs de desmuntatge de tubs actuals i soterrament dels mateixos per a la xarxa d'aigua ex is-
tent. Inclòs connexió a la nova xarxa d'aigua publica.

Ma d'obra...................................................... 994,80
Materials ....................................................... 9,95

TOTAL PARTIDA........................................... 1.004,75
07.05 M3  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .
Ma d'obra...................................................... 1,21
Materials ....................................................... 23,19

TOTAL PARTIDA........................................... 24,40
07.06 M2  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .
Ma d'obra...................................................... 2,99
Materials ....................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,02
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 08  SEGURETAT I  SALUT                                               
08.01 UT  SEGURETAT I SALUT                                               

Seguretat i salut de l'obra

TOTAL PARTIDA........................................... 1.559,67

 Pàgina 13



QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 09  CONTROL DE QUALITAT                                             
09.01 UT  CONTROL DE QUALITAT                                             

Programa de control de qualitat dels materials de l'obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 885,86
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 10  SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC                                           
10.01 UT  SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC                                           

Partida destinada a un seguiment  arqueològic mínim, al sector del fossar del nou ascensor, l'ac-
cés als Especiers i l'espai posterior de tramuntana, per part d'un arqueolèg i un ajudant. Segui-
ment i redacció d'informe.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.639,49
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5.4. LLISTAT DE MATERIALS 
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase

                                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

%            1.488,292 %   DESPESES AUXILIARS                                              1,00 1.488,29

Grup %    ........................... 1.488,29

A001         806,831 H   OFICIAL 1A                                                      20,52 16.556,17

Grup A001 ........................ 16.556,17

A0010        3,000 H   AJUDANT VIDRIER                                                 19,15 57,45

Grup A0010....................... 57,45

A0011        27,000 H   OFICIAL MANYA                                                   23,00 621,00

Grup A0011....................... 621,00

A0012        27,000 H   AJUDANT MANYA                                                   20,00 540,00

Grup A0012....................... 540,00

A002         710,132 H   MANOBRE                                                         17,79 12.633,25

Grup A002 ........................ 12.633,25

A005         162,216 H   OFICIAL PINTOR                                                  20,14 3.267,02

Grup A005 ........................ 3.267,02

A006         162,216 H   AJUDANT PINTOR                                                  18,33 2.973,41

Grup A006 ........................ 2.973,41

A007         108,000 H   OFICIAL FUSTER                                                  27,00 2.916,00

Grup A007 ........................ 2.916,00

A008         93,000 H   AJUDANT FUSTER                                                  20,00 1.860,00

Grup A008 ........................ 1.860,00

A009         3,000 H   OFICIAL VIDRIER                                                 20,35 61,05

Grup A009 ........................ 61,05

A01          255,761 H   ENCARREGAT                                                      24,26 6.204,76

Grup A01  ......................... 6.204,76

A010         14,000 H   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         20,14 281,96

Grup A010 ........................ 281,96

A011         14,000 H   AJUDANT ELECTRICISTA                                            18,33 256,62

Grup A011 ........................ 256,62

A0122000    25,000 H   OFICIAL 1A PALETA                                               19,83 495,75

Grup A0122....................... 495,75

A0124000    6,500 H   OFICIAL 1A FERRALLISTA                                          14,45 93,93

Grup A0124....................... 93,93

A0125000    70,000 h   Oficial 1a soldador                                             18,49 1.294,30

Grup A0125....................... 1.294,30

A0127000    8,960 h   Oficial 1a col.locador                                          18,19 162,98

Grup A0127....................... 162,98

A012D000    189,567 h   Oficial 1a pintor                                               16,68 3.161,98

Grup A012D....................... 3.161,98

A012E000    35,000 h   Oficial 1a vidrier                                              17,68 618,80

Grup A012E....................... 618,80

A012M000    65,000 h   Oficial 1a muntador                                             18,79 1.221,35

Grup A012M...................... 1.221,35

A0134000    6,500 H   AJUDANT FERRALLISTA                                             13,33 86,65

Grup A0134....................... 86,65

A0135000    70,000 h   Ajudant soldador                                                16,21 1.134,70
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase

                                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

Grup A0135....................... 1.134,70

A0137000    6,144 h   Ajudant col.locador                                             16,15 99,23

Grup A0137....................... 99,23

A013D000    27,081 h   Ajudant pintor                                                  14,81 401,07

Grup A013D....................... 401,07

A013E000    35,000 h   Ajudant vidrier                                                 16,01 560,35

Grup A013E....................... 560,35

A013M000    65,000 h   Ajudant muntador                                                16,15 1.049,75

Grup A013M...................... 1.049,75

A0140000    190,759 H   Manobre                                                         12,62 2.407,37

Grup A0140....................... 2.407,37

A0150000    1,474 h   Manobre especialista                                            19,00 28,00

Grup A0150....................... 28,00

A016         41,255 H   OFICIAL COL.LOCADOR                                             20,52 846,55

Grup A016 ........................ 846,55

B00035       1.460,350 KG  PINTURA AL SILICAT                                              2,75 4.015,96

Grup B0003 ....................... 4.015,96

B007         20,131 M3  MORTER MIXT, COMPATIBLE AMB LA FÀBRICA                          98,50 1.982,92

Grup B007 ........................ 1.982,92

B0111000     1.313,781 m3  Aigua                                                           0,00 0,00

Grup B0111 ....................... 0,00

B017         36,280 KG  PINTURA ANTIOXIDANT                                             7,32 265,57

Grup B017 ........................ 265,57

B018         15,000 KG  ESMALT COLOR FORJA                                              8,09 121,35

Grup B018 ........................ 121,35

B026         41,500 KG  INSECTICIDA FUNGICIDA                                           5,65 234,48

Grup B026 ........................ 234,48

B027         41,500 KG  VERNIS                                                          12,08 501,32

Grup B027 ........................ 501,32

B0312020     2.272,650 kg  Sorra pedra granit.p/morters                                    0,01 22,73
Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

Grup B0312 ....................... 22,73

B0351000     2.488,090 kg  Palet riera d=16-32 mm                                          0,01 24,88
Palet de riera de d 16 a 32 mm

Grup B0351 ....................... 24,88

B0514301     1.350,641 kg  Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/32,5,sacs                        0,07 94,54
Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs

Grup B0514 ....................... 94,54

B052211N0  30,000 u   Teula àrab ceràmica mec.,color vermell,30u/m2                   0,26 7,80
Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color vermell,de
30 peces/m2, com a màxim

Grup B0522 ....................... 7,80

B0532310     280,000 kg  Calç aèria CL 90,p/constr.                                      0,09 25,20
Calç aèria CL 90 per a construcció

Grup B0532 ....................... 25,20
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase

                                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

B0651040     1,000 m3  Formigó HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 ciment                          55,32 55,32
Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

Grup B0651 ....................... 55,32

B0A14200    52,000 KG  FILFERRO RECUIT,D=1,3MM                                         0,74 38,48
FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM

Grup B0A14....................... 38,48

B0B2A000    105,000 KG  ACER B/CORRUGADA B 500 S                                        0,46 48,30
ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2

Grup B0B2A ...................... 48,30

B44Z5011    1.500,000 kg  Acer A/42-B,perf.lam. IP,HE,UP,tallat mida+antiox.              0,70 1.050,00
Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

Grup B44Z5....................... 1.050,00

B5ZH88V0   25,600 u   Reixa circ.desguàs,ac.galv.d=200mm,L 20x20mm                    28,73 735,49
Reixa circular de desguàs d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm i
bastiment amb perfil L de 20x20 mm

Grup B5ZH8....................... 735,49

B7113090     50,688 m2  Làm.bitum.LO-30-FP 130g/m2                                      2,83 143,45
Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FP amb armadura de feltre de
material polièster de 130 g/m2

Grup B7113 ....................... 143,45

B7B11700    24,243 m2  Feltre polipropilè p=70-90g/m2                                  0,56 13,58
Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 70 a
90 g/m2

Grup B7B11....................... 13,58

B7C100N0    3,117 m3  Escumant form.cel.                                              12,82 39,96
Escumant per a formigó cel.lular

Grup B7C10....................... 39,96

B89ZB000    69,057 kg  Esmalt sint.                                                    8,92 615,98
Esmalt sintètic

Grup B89ZB....................... 615,98

B8ZAA000   55,245 kg  Imprimació antioxidant                                          2,62 144,74

Grup B8ZAA...................... 144,74

BC151701    113,000 m2  Vidr.lam.segur.2 llunes,7+7mm,resist.imp.Amb llistó vidre       265,45 29.995,85

Grup BC151....................... 29.995,85

BL213710     1,000 u   Guia+pistó elevad.hidràul.450kg,7 parades 0,63m/s               1.723,50 1.723,50
Recorregut de guia i pistó per a elevadors hidràulics de 450 kg de
càrrega útil, 7 parades (18 m) i 0,63 m/s de velocitat

Grup BL213....................... 1.723,50

BL713100     2,000 u   Amortidor elevad..hidràul.450kg 0,63m/s                         303,07 606,14
Amortidor de fossat per a elevador hidràulic de 450 kg de càrrega
útil i 0,63 m/s de velocitat

Grup BL713....................... 606,14

BL913100     1,000 u   Limit.vel.p/asc.hid.450kg 0,63m/s                               744,57 744,57
Limitador de velocitat i paracaigudes per a elevador hidràulic de
passatgers, de 450 kg de càrrega útil i 0,63 m/s de velocitat

Grup BL913....................... 744,57

BLA423F0    9,000 u   Porta corredissa autom. acer inox.,80cmx200cm                   468,59 4.217,31
Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase

                                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

Grup BLA42 ...................... 4.217,31

BLF13100     1,000 u   Grup tractor elevad.hidràul.630kg 0,63m/s                       3.500,00 3.500,00
Grup tractor per a elevador hidràulic de 630 kg de càrrega útil i 0,63
m/s de velocitat

Grup BLF13....................... 3.500,00

BLJ13117     1,000 u   Quadre+cable maniob.eleva.hidràul.630kg 0,63m/s,univ.simple,7 pa 2.450,00 2.450,00
Quadre i cable de maniobra per a elevador hidràulic de 630 kg de
càrrega útil, 0,63 m/s de velocitat, maniobra universal simple i 7
parades

Grup BLJ13....................... 2.450,00

BLL1N331    1,000 u   Bastidor+cabina qual.mitjana+porta corred.acer inox.,80cmx200cm, 3.165,62 3.165,62
Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina
corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200
cm d'alçària, per a elevador de 6-8 persones (630 kg) i 0,63 m/s de
velocitat

Grup BLL1N...................... 3.165,62

BLN12710    1,000 u   Botonera qual.mitjana,elevador passatg.7p,maniobra univ.simple  57,94 57,94
Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensor de passatgers de 7 parades i maniobra universal simple

Grup BLN12....................... 57,94

BLR11100    7,000 u   Botonera pis qual.norm.,elevador maniobra univ.simple           10,37 72,59
Botonera de pis amb acabats de qualitat normal, per a elevador
amb maniobra universal simple

Grup BLR11....................... 72,59

BLT14170     7,000 u   Selector parades elevador.hidràul.,univ.simple,0,63m/s          46,67 326,69
Selector de parades per a elevador hidràulic, maniobra universal
simple i 0,63 m/s de velocitat

Grup BLT14....................... 326,69

C1701100     2,000 h   Camió de formigonar                                             126,80 253,60

Grup C1701....................... 253,60

C1705600     1,024 h   Formigonera 165l                                                1,50 1,54
Formigonera de 165 l

Grup C1705....................... 1,54

C200P000     60,000 h   Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica                            1,50 90,00
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

Grup C200P....................... 90,00

Resum

Ma d`obra..................................................................... 61.031,73
Materials....................................................................... 57.837,03
Maquinaria.................................................................... 345,14
Altres ........................................................................... 51.701,85
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PRESSUPOST
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase
                                                                

CODI QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 CONSERVACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE L'EDIFICI                         
01.01 M2 REJUNTAT INFERIOR DE FAÇANES                                    

Rejuntat de la part inferior dels murs de façanes, per tal d'impermeabilitzar
l'edifici i evitar l'entrada d'humitats a l'interior de les façanes. L'actuació es
farà amb un morter de calç, amb addició de portlànd que li donarà qualitats
d'impermeabilització.

79,00 40,30 3.183,70

01.02 M2 CONSOLIDACIÓ DE REVESTIMENTS I PAVIMENTS                        

Consolidació i repàs de revestiments interiors (paraments i voltes) i exte-
riors de façana,en  perill de despreniment del seu suport. L'actuació consis-
tirà en fer caure manualment  les parts de revestiment  que son irrecupera-
bles i consolidar amb morter  compatible, les que estiguin  lligades al su-
port. Reparació de morters, fins a deixar la partida totalment acabada i asse-
gurada.  Inclou un elevador o bastida mobil per arrivar a tots els punts sobre
els que caldrà actuar.

Repàs i reposició (si s'escau) del paviment interior de la capella, compost
per peça de rajola ceramica 20x20 cm o 14x28 cm, en tota la seva superficie.

247,20 26,75 6.612,60

01.03 M2 PINTAT ARREBOSSAT EN PARETS                                     

Pintat sobre parament exterior arrebossat de morter de calç, amb una pintu-
ra al silicat, color a determinar, dues mans.

166,80 23,85 3.978,18

01.04 M2 PINTAT ARREBOSSAT EN SOSTRES                                    

Pintat sobre parament exterior arrebossat de morter de calç, amb una pintu-
ra al silicat, color a determinar, dues mans.

82,17 23,85 1.959,75

01.05 UT  VIDRE FIIX LAMINAR DE SEGURETAT                                 

Vidre fix 5+5, laminar de seguretat, amb butiral incolor, col.locat amb perfile-
ria UPN d'acer inoxidable, en buit de pou en el porxo.

1,00 1.391,17 1.391,17

01.06 M3 CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .

41,20 24,40 1.005,28

01.07 M2 NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .

174,00 3,02 525,48
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PRESSUPOST
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase
                                                                

CODI QUANTITAT PREU IMPORT

01.08 M2 RESTAURACIÓ DE COBERTA PLANA                                    

Restauració de la coberta plana a nivell de planta primera, sota la sala de
maquinària.

Desmuntatge de paviment de rajol actual i capa de reblert, amb mitjans ma-
nuals i carrega a contenidor.

Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3,de 15 cm de gruix mitjà

Membrana de dues làmines de densitat superficial 5.4 kg/m2 formada per
làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30 FP amb armadura de feltre de polièster
de 130 g/m2, adherides entre elles en calent i col.locades sobre làmina se-
paradora

Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigone-
ra de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

Aïllament amb plaques de poliestirè extruït de densitat mínima 35 kg/m3 (ti-
pus IV segons UNE 92-115) de 40 mm de gruix, amb cares llises i cantell
preparat amb encaix, col.locades sense adherir

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de
diàmetre de 6 cm de gruix, col.locat sense adherir

Inclòs subministrament i col.locació de reixa de desguàs d'acer galvanitzat
de diàmetre 200 mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col.locada amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Inclòs remat de coronament de murs en el perimetre de la coberta.

25,60 80,64 2.064,38

TOTAL CAPITOL 01 CONSERVACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE L'EDIFICI ............................. 20.720,54
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PRESSUPOST
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  
projecte executiu               2a fase
                                                                

CODI QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA                                         
02.01 M2 REJUNTAT INFERIOR DE FAÇANES                                    

Rejuntat de la part inferior dels murs de façanes, per tal d'impermeabilitzar
l'edifici i evitar l'entrada d'humitats a l'interior de les façanes. L'actuació es
farà amb un morter de calç, amb addició de portlànd que li donarà qualitats
d'impermeabilització.

5,00 40,30 201,50

02.02 M2 CONSOLIDACIÓ DE REVESTIMENTS I PAVIMENTS                        

Consolidació i repàs de revestiments interiors (paraments i voltes) i exte-
riors de façana,en  perill de despreniment del seu suport. L'actuació consis-
tirà en fer caure manualment  les parts de revestiment  que son irrecupera-
bles i consolidar amb morter  compatible, les que estiguin  lligades al su-
port. Reparació de morters, fins a deixar la partida totalment acabada i asse-
gurada.  Inclou un elevador o bastida mobil per arrivar a tots els punts sobre
els que caldrà actuar.

Repàs i reposició (si s'escau) del paviment interior de la capella, compost
per peça de rajola ceramica 20x20 cm o 14x28 cm, en tota la seva superficie.

195,14 26,75 5.220,00

02.03 UT  FORMACIÓ EMPOSTISSAT FUSTA DEL COR                              

Formació de nou empostissat de fusta del cor, amb el desmuntatge del cel
ras de fusta contemporani, amb mitjans manuals i carrega de runa a conte-
nidor. Posteriorment, subministrament i col.locació de nou empostissat de
fusta, col.locat sobre les bigues originals de fusta, a base de tauler de fusta
natural envernissat, d'amplada aproximada 30 cm.

1,00 1.574,06 1.574,06

02.04 UT  ENVERNISSAT DE BARANA DE FUSTA DEL COR                          

Envernissat de la barana de fusta del cor, amb el raspatllat del vernis antic,
fins a deixar la fusta al seu estat natural, i posteriorment aplicació de protec-
ció insecticida i vernis sintètic, color a escollir per la DF.

1,00 656,49 656,49

02.05 M2 REHABILITACIÓ DE COBERTA                                        

Rehabilitació de coberta de la capella, a base de desmuntatge de teules
manualment i per a posterior recuperació;  col.locació un tauler de fusta de
pi, com a encadellat entre biguettes de fusta existents;  lamina de planxa on-
dulada tipus onduline ; aïllament a base de peces encadellades de polies-
tirè extrüit de 40 mm de gruix; xapa de morter i recol.locació de teula existent,
amb una aportació del 50%. Tractament per la part inferior, de tota la fusteria
amb una má d'insecticida-fungicida. Inclòs mitjans auxiliars de bastida.

45,00 131,54 5.919,30

02.06 UT  RESTAURACIÓ D'ESPADANYA                                         

Sanejat i restauració de l'espadanya de coberta, a base de neteja de carreus
i juntes i restitució del morter de calç de juntes. Inclòs aportació de carreus
desapareguts (si s'escau).

Revisió de la coberta de teula, sanejat i rejuntat amb morter d'agarre. Aporta-
ció de material en cas necessari.

1,00 1.010,80 1.010,80

02.07 UT  EMBORNAL D'EVACUACIÓ D'AIGÜES                                   

Formació d'embornal, per impedir l'entrada d'aigua provinent del pati d'ar-
mes, a la capella. Caixa prefabricada de 2,00 m de llarg i 20 cm d'amplaria.
Reixa superior de fosa.

1,00 150,67 150,67
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02.08 UT  INSTAL.LACIÓ  ELÈCTRICA                                         

Formació d'escomesa eléctrica, des de la linia existent. La instal.lació es
composarà d'un armari de poliester,  quadre de distribució, interruptors
magnetotèrmics,  tub flexible corrugat, coductor de seguretat autoextingible,.
Instal.lació de 10 endolls , 5 interruptors , mecanismes, embellidors, caixes
de derivació. Instal.lació de canal perimetral d'alumini.

Inclòs el desmuntatge i acopi del paviment original per a posterior recupera-
ció.

1,00 4.400,00 4.400,00

02.09 UT  ENLLUMENAT                                                      

Focus interiors d'estructura d'alumini i difusor de metall pintat o microperfo-
rat, color gris alumini, de la casa " artemide mòdel tities 70 o equivalent",.
Equipada amb dues bombetes de baix consum de 55 W.

Posibilitat de modificar els focus per llums fluorescents continuus col.locats
sobre la cornisa existent, sempre que la DF ho consideri oportu el canvi i no
suposi increment en el cost de la partida.

10,00 230,00 2.300,00

02.10 UT  LLUMENERA D'EMERGÈNCIA                                          

Llumenera 'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175
fins a 300 lumens, de 2 h d'autonomia com a màxim, muntada superficial-
ment a paret.

1,00 138,00 138,00

02.11 UT  EXTINTOR POLS SECA                                              

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 Kg, amb pressió in-
corporada, pintat i muntat superficialment

1,00 160,00 160,00

02.12 UT  TANCAMENT DE VIDRE DE 200X260 CM.                               

Subministrament i col.locació de tancament de vidre a la capella. Es compo-
sa d'estructura de montants i travesser de fusta, dues portes de vidre secu-
ritzat, de  dues fulles i fix de fusta (seguint el disseny de les portes de la ofici-
na de turisme). Mides totals del forat : 200 x 260 cm. Inclús accessoris de
tancament, manetes i fré.

1,00 1.350,00 1.350,00

02.13 UT  FINESTRA DE 80X80 CM                                            

Subministrament i col.locació de finestra de fusta  de flandes de 1ª per en-
vernissar. Mides del buit d'obra : 80 x 80 cm. Inclús bastiment, vidre climalit
4+6+8 mm. Inclús pintat amb una capa d'insecticida-fungicida i dues d'aca-
bat amb vernís a poro obert color fosc.

1,00 365,40 365,40

02.14 UT  RESTAURACIÓ DE TANCAMENTS                                       

Restauració, repas i reparació de diversos tancaments  de fusta , a base de
substituir elements malmesos, decapar i nou pintat amb una ma d'insectici-
da-fungicida i dues de vernís color fosc.

4,00 300,51 1.202,04

02.15 UT  PAREDAT DE PORTA LATERAL CONTEMPORANIA                          

Formació de paredat de la porta lateral contemporania, amb el desmuntatge
de la porta i posterior restitució del parament de pedra original, tant interior
com exteriorment. Inclòs carrega de runa amb mitjans manuals a conteni-
dor.

1,00 1.216,21 1.216,21

02.16 M2 NETEJA, SANEJAT I PINTAT PARAMENTS PINTATS                      

Neteja, raspatllat i sanejat de paraments, de l'altar i cor,  per tal de descobrir
el color original. posteriorment, pintat del color original amb pintures al sili-
cat.
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43,10 33,66 1.450,75

02.17 UT  CÀRREGA I TRASPORT DE RUNA                                      

Càrrega mecànica i transport de runa i residus d'embalatges, a planta de re-
ciclatge autoritzada.

1,00 465,90 465,90

02.18 UT  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació

1,00 300,00 300,00

02.19 UT  FORMACIÓ DE BARANA D'ACCÉS A COR                                

Subministrament i col.locació de barana d'acer i vidre en l'accés al cor, colla-
da a l'estructura resistent de l'altell, tot segons detall de projecte.

1,00 650,00 650,00

02.20 UT  FORMACIÓ DE GRAONAT D'ACCÉS A L'ALTAR                           

Formació de graonat de fusta, per accés a l'altar, a base d'escalada de fusta
de pi a l'autoclau i tauler de fusta del mateix material, tot segons detall de
projecte.

1,00 1.300,00 1.300,00

TOTAL CAPITOL 02 ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA ....................................................... 30.031,12
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CAPITOL 03 ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE PLANTA PRIMERA                         
03.01 M2 CEL RAS ACÚSTIC                                                 

Instal.lació de cel-ras per a control acústic, tipus Heraklit acustic o similar, a
la saLa polivalent i cabina de traducció , en planta primera. Desmuntatge de
revestiment de teles i col.locació.

Inclòs desmuntatge i posterior muntatge de lluminaries existents a la sala, i
altres elements instal.lats en el cel ras.

111,50 43,28 4.825,72

TOTAL CAPITOL 03 ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE PLANTA PRIMERA ........................ 4.825,72
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CAPITOL 04 OBRES DE MILLORA DE LA CAIXA D'ESCALA HISTÒRICA                 
04.01 M2 RESTAURACIÓ REVESTIMENTS CAIXA ESCALA HISTÒRICA                 

Restauració de revestiments de la caixa d'escala i paraments de l'escala
històrica. recobriment a base de morter de calç. Inclòs mitjans auxiliars.

185,35 30,54 5.660,59

04.02 M2 NETEJA I RESTAURACIÓ ESCALA PRINCIPAL HISTÒRICA                 

Neteja i restauració de l'escala principal històrica de pedra (petjada i contra-
petjada), inclos el paviment del repla de planta baixa.

30,30 26,79 811,74

04.03 UT  NETEJA I RESTAURACIÓ BARANA HISTÒRICA                           

Neteja i restauració de la barna històrica de l'escala, a base de sanejat de
passama i barrots i aplicació d'una ma d'owetrol o similar  i dues de pintura
a l'esmalt tipus " Micaceo" gris fosc o pintura similar.

1,00 1.636,89 1.636,89

04.04 UT  REPARACIÓ PARAMENTS METAL.LICS ESCALA                           

reparació dels paraments metal.lics revestits de l'escala, despresos, a base
de cordo de soldadura en tot el perimetre d'unió.

1,00 1.368,63 1.368,63

04.05 M2 PINTAT PARAMENT METÀL.LIC INTERIOR                              

Pintat de paraments metal.lics del nucli de l'escala i estructura de l'escala.
raspatllat d'oxids, neteja manual, pintat a dues mans amb pintura antioxidant
de protecció i pintat amb esmalt sintètic, mate, segons color a escollir per la
DF.

150,25 18,57 2.790,14

04.06 UT  PREINSTAL.LACIO D'ENLLUMENAT ESCALA                             

Formació de la preinstal.lació d'enllumenat de l'escala, amb la col.locació de
la manega de conducció dels cables, des del punt d'escomesa de l'interior
de l'edifici, fins a la situació entre el parament original de l'escala i el para-
ment metal.lic de revestiment. Inclòs formació de forat en la xapa metal.lica
(4ut), per a la futur instal.lació de focus d'il.luminació.

1,00 1.132,80 1.132,80

04.07 M3 CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .

18,54 24,40 452,38

04.08 M2 NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .

185,35 3,02 559,76

TOTAL CAPITOL 04 OBRES DE MILLORA DE LA CAIXA D'ESCALA HISTÒRICA............ 14.412,93
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CAPITOL 05 ELILMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES                        
05.01 M3 REBAIX TERENY PER FOSSAR ASCENSOR                               

Rebaix del terreny a interior de l'edifici amb mitjans manuals per a la ins-
tal.lació d'ascensor. Inclos transport de terres i runes a abocador autoritzat.

1,28 279,43 357,67

05.02 ML RETALL DE L'ESCALA EXISTENT DE FORMIGÓ ARMAT                    

Retall d'escala existent de formigó armat per a col.locació d'ascensor. inclòs
el lligat de l'armat perimetral i la regularització de la superficie del cantell dei-
xant-lo preparat per pintar. Inclòs desmuntatge i posterior muntatge de la ba-
rana existent, modificant-la segons les noves dimensions i tenint en compte
la incorporació de la caixa de vidre exterior.

23,40 158,39 3.706,33

05.03 UT  INSTAL.LACIÓ ELECTRICA I IL.LUMINACIÓ                           

Escomesa per a 15,00 kw trifasic, per a instal.lació d'ascensor fins a cambra
d'instal.lacions en planta baixa. presa de terra a maquinaria d'ascensor.
Inclòs subministramenti i instal.lació de focus a l'interior del fossar per il.lu-
minar la caixa de vidre.

1,00 2.740,00 2.740,00

05.04 UT  SUBMINISTRAMENT I COL. ELEVADOR PRACTICABLE                     

Subministrament i instal.lació de plataforma elevadora hidraulca, per a una
carrega de 300 kg (8 persones), de dimensions interiors de cabina de
1,40x1,10 mts. Sistema de control modular (botonera). Tancament de cabina
d'acer, portes automàtiques telescòpiques de 80x220 cm, en acer inoxida-
ble. Inclòs llum i alarma. Inclòs la completa i perfecte col.locació de tots els
elements auxiliars, tipus portaguies, guies, ganxos, bigues, suports neces-
saris, certificació de la instal.lació, etc.

Inclòs estructura auxiliar metal.lica de suport de la cabina a l'estructura de
l'edifici.

1,00 18.665,10 18.665,10

05.05 UT  TANCAMENT DE L'ASCENSOR AMB ESTRUCTURA D'ACER I VIDRE           

Formació d'estructura de tancament de la cabina d'ascensor, a base d'es-
tructura d'acer i vidre.

L'estructura es composa d'acer S-275 JR per a bigues, pilars, simples i
compostos, elements d'ancoratge en perfils laminats tipus UPN, quadrat,
rectangular, planxa, treballat a taller i col.locat a obra amb soldadura. Inclòs
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides i/o puntals necessaris, talls ajustaments, amolaments de les sol-
dadures.

Tancament de l'estructura amb  vidre laminat 7+7mm transparent. Inclou la
col·locació de llistó per al vidre metàl·lic 20x20 mm amb grapes desmunta-
bles o tornapuntes.

Inclòs subministrament i col.locació de cel ras continu de plaques de car-
tro-guix, en tota la superficie de la caixa d'escala, per tal de ocultar l'estructu-
ra auxiliar de l'ascensor. Pintat del cel ras amb dues capes de imprimació i
dues capes de pintura plastica, color a escollir per la DF.

1,00 36.032,56 36.032,56
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05.06 M2 MODIFICACIÓ DE GRAONS ESCALA                                    

Modificació del graonat existent de l'escala, compost per una peça (frontal i
estesa) de formigó prefabricat. Els treballs a realitzar són desmuntatge de la
peça i recol.locació en el nou lloc, aprofitant l'espai existent fins a la paret de
la caixa d'escala. Inclòs part proporcional de substitució de peces que pu-
guin trencar-se, del mateix material a l'existent.

Inclòs reomplert de l'espai resultant entre la peça de grao i la paret lateral,
amb morter de ciment lliscat.

38,02 117,52 4.468,11

05.07 M2 PINTAT ESTRUCTURA METAL.LICA SUPORT ASCENSOR                    

Pintat de l'estructura metal.lica de l'ascensor. raspatllat d'oxids, neteja ma-
nual i pintat amb dues capes de protecció antioxidant i dues capes d'esmalt
sintètic mate, color a escollir per la DF.

120,56 18,57 2.238,80

05.08 M3 CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .

6,00 24,40 146,40

05.09 M2 NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .

28,00 3,02 84,56

TOTAL CAPITOL 05 ELILMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ...................... 68.439,53
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CAPITOL 06 ADEQUACIÓ ACCÉS A PLAÇA DELS ESPECIERS                          
06.01 UT  SANEJAT DE PARAMENT I MESURES DE PROTECCIO                      

Sanejat de paraments del tram d'escala, amb l'arrencada d'herbes, podat
d'arbres i repicat de revestiments en perill de despreniment. Posteriorment
es col.locarà una xarxa de protecció del tram més proper a la façana de l'edi-
fici, format per perfils metal.lics collats al parament i xarxa de protecció de
pvc.

1,00 694,96 694,96

06.02 UT  DESMUNTATGE GRAONAT DE FUSTA ACTUAL                             

Desmuntatge del graonat de fusta actual d'accés a la plaça dels especiers,
amb mitjans manuals i carrega de runa a contenidor.

1,00 571,71 571,71

06.03 UT  SANEJAT I CONSOLIDACIÓ GRAONAT DE PEDRA ORIGINAL                

Sanejat i consolidació del graonat original de l'accés, amb aportació dels ca-
rreus de pedra desapareguts i la consolidació dels buits amb morter de
calç.

1,00 3.254,34 3.254,34

06.04 UT  FORMACIÓ DE NOU GRAONAT DE FUSTA DE PROTECCIO                   

Formació de nou graonat de fusta, per a protecció del graonat original, a ba-
se de la col.locació de travesses de fusta natural tractades a l'autoclau, for-
mant petjada i contrapetjada, collada a escalada de fusta.

1,00 6.867,68 6.867,68

06.05 ML SUBMINISTRAMENT I COL. BARANA D'ACER PROTECCIO                  

Subministrament i col.locació de barana de protecció de l'escala, compost
per estructura de pletines d'acer per pintar i cable d'acer tensat.

30,00 120,31 3.609,30

06.06 UT  SUBMINIST. I COL. PORTA DE XAPA METAL.LICA                      

Subministrament i col.locació de porta de malla metal.lica, tipus religa, de
dimensions aproximades 90x220 cm, collada a parament. Inclòs mecanis-
mes de fixació, tancament i ferramenta. Inclòs aplicació de dues capes d'im-
primació i dues capes de pintura a l'esmalt.

1,00 1.576,30 1.576,30

06.07 UT  ADEQUACIÓ DE REPLÀ D'ACCES                                      

Treballs d'adequació del replà d'accés a l'escala, amb el desmuntatge del
reple contemporani, fins a descobrir el nivell de paviment original. formació
de marc d'acer galvanitzat en L, per contenir una capa de graves de 10-15
cm de gruix.

1,00 1.235,09 1.235,09

06.08 M2 REVESTIMENT DE PARAMENTS JUNT A ACCÉS                           

Revestiment exterior, a base d'un arrebossat amb morter mixt de calç i ci-
ment , compatible amb la fàbrica

17,50 27,81 486,68

06.09 M3 CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .

6,00 24,40 146,40

06.10 M2 NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .

30,00 3,02 90,60

TOTAL CAPITOL 06 ADEQUACIÓ ACCÉS A PLAÇA DELS ESPECIERS.......................... 18.533,06
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CAPITOL 07 ADEQUACIÓ ESPAI EXTERIOR JUNT A PORTA EMERGÈNCIA                
07.01 M2 NETEJA I DESBROÇAT DEL TERRENY                                  

Neteja i desbroçat del terreny i adequació de zona exterior annexa a la nova
porta de façana nord ( sortida d'emergència).

177,00 5,17 915,09

07.02 UT  FORMACIÓ DE MUR CONTENCIÓ TERRES AMB TRAVESSES FUSTA            

Formació de mur de contenció de terres, a abse de tauler de fusta de pi a
l'autoclau, de dimensions 95x20 cm, col.locat en formació de tablestacat.
Inclòs peçes auxiliars metal.liques de suport i fixació. Inclòs base de fona-
mentació amb formigó HA-25.

1,00 3.922,36 3.922,36

07.03 M2 SUBM. I COL.TANCA MALLA D'ACER ESPAI SOTA COMUNA                

Subministrament i col.locació de tanca de malla d'acer, collada a parament.
Inclòs mecanismes de fixació, tancament i ferramenta. Inclòs aplicació de
dues capes d'imprimació i dues capes de pintura a l'esmalt.

3,14 380,74 1.195,52

07.04 UT  DESMUNTATGE TUBS PROVISIONALS AIGUA I CONNEXIÓ A XARXA GENERAL 

Treballs de desmuntatge de tubs actuals i soterrament dels mateixos per a
la xarxa d'aigua existent. Inclòs connexió a la nova xarxa d'aigua publica.

1,00 1.004,75 1.004,75

07.05 M3 CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat .

53,10 24,40 1.295,64

07.06 M2 NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades  les obres .

177,00 3,02 534,54

TOTAL CAPITOL 07 ADEQUACIÓ ESPAI EXTERIOR JUNT A PORTA EMERGÈNCIA....... 8.867,90
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CAPITOL 08 SEGURETAT I SALUT                                               
08.01 UT  SEGURETAT I SALUT                                               

Seguretat i salut de l'obra

1,00 1.559,67 1.559,67

TOTAL CAPITOL 08 SEGURETAT I SALUT.................................................................... 1.559,67
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CAPITOL 09 CONTROL DE QUALITAT                                             
09.01 UT  CONTROL DE QUALITAT                                             

Programa de control de qualitat dels materials de l'obra.

1,00 885,86 885,86

TOTAL CAPITOL 09 CONTROL DE QUALITAT............................................................... 885,86
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CAPITOL 10 SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC                                           
10.01 UT  SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC                                           

Partida destinada a un seguiment  arqueològic mínim, al sector del fossar
del nou ascensor, l'accés als Especiers i l'espai posterior de tramuntana,
per part d'un arqueolèg i un ajudant. Seguiment i redacció d'informe.

1,00 2.639,49 2.639,49

TOTAL CAPITOL 10 SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC......................................................... 2.639,49

TOTAL............................................................................................................................ 170.915,82
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Pàg.195 

 
5.6 RESUM DE PRESSUPOST PER CAPITOLS 
 
CAPITOL 1. CONSERVACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE L’EDIFICI 20.720,54 
CAPITOL 2. ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA  30.031,12 
CAPITOL 3. ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE PLANTA PRIMERA 4.825,72 
CAPITOL 4. OBRES DE MILLORA DE LA CAIXA D’ESCALA HISTÒR. 14.412,93 
CAPITOL 5. ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 68.439,53 
CAPITOL 6. ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PL. ESPECIERS 18.533,06 
CAPITOL 7. ADEQUACIÓ ESPAI EXTERIOR DE TRAMUNTANA 8.867,90 
CAPITOL 8. SEGURETAT I SALUT  1.559,67 
CAPITOL 9. CONTROL DE QUALITAT   885,86 
CAPITOL 9. SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC  2.639,49 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL   170.915,82  
13% despeses generals  22.219,06 
6% benefici industrial   10.254,95 
TOTAL    203.389,83 
IVA 18%    36.610,17 
PRESSUPOST TOTAL PER CONTRACTE  240.000,00 
 

 

EL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA, ASCENDEIX A LA QUANTITAT 

DE DOS CENTS QUARANTA MIL EUROS. ( 240.000,00 €) 

 
     
 Barcelona, desembre de 2009. 

Vist-i-plau,       
L’Alcalde de Bagà     L’Arquitecte    
  
  
 
 
 
       
Nicolàs Viso Alamillos  Guitart Arquitectura  i  Ass. SLP  
 Xavier Guitart Tarrés 
 


