
TÈCNICA
Anàlisi d’obra

60   L’INFORMATIU DEL CAATEEB 

Setembre 2018

Arquitectura, 
ornament, 
sostenibilitat 
i altres delictes  
Cristina Arribas / © Fotos: Chopo i Robert Ramos Fo

to
: C

ho
po



TÈCNICA
Anàlisi d’obra

  61L’INFORMATIU DEL CAATEEB 

Setembre 2018

Arquitectura, 
ornament, 
sostenibilitat 
i altres delictes  
Cristina Arribas / © Fotos: Chopo i Robert Ramos

Fitxa tècnica
Nom de l’obra: 
Projecte d’arquitectura i rehabilitació de 
l’interior del Pavelló de Sant Salvador del 
Recinte Històric de l’Hospital de la Santa 
Creu i de Sant Pau
Ubicació: 
c. Sant Antoni Maria Claret /c. Cartagena 
de Barcelona
Promotor:
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau
Project manager:
Gestió d’obres Fira 2000 FPHSP
Autors del projecte: 
Carles Gelpí, Carles Buxadé, Joan Margarit, 
Àgata Buxadé i Ramon Ferrando (2BMFG 
Arquitectes)
Col·laboradors del projecte: 
Instal·lacions: Andreu Pérez (Arquitectura 
Ingeniería Salud); Museografia: Ignasi 
Cristià i Daniel Venteo
Director de l’obra:
Carles Gelpí (2BMFG Arquitectes)
Director d’execució de l’obra:
Vicenç Font (Font Grau)
Coordinador de seguretat i salut:
Vicenç Font i Carme Grau
Constructor: 
Natur System 
Constructora instal·lacions:
Ferran Valero (Sogesa)
Producció proposta expositiva:
UTE Croquis/Sono
Cap d’obra:
Pere Galceran (Natur System)
Principals industrials:
• Lesena Servei Integral al Patrimoni
• Piedras Moragues 
• Taller de Ceramica Sot
• Llensa Sanchez
• Estucs Ventura

Data d’acabament de l’obra:
30 de novembre de 2016

Finalista als Premis Catalunya Construcció 
2017 en la categoria d’Intervenció en 
Edificació Existent

Ornament i Delicte és una neteja 
homèrica de l’arquitectura 

Le Corbusier
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El 2009 es decidí traslladar 
tota l’activitat assistencial del 
recinte històric de Sant Pau 

a un nou edifici. S’inicià llavors un 
minuciós projecte de rehabilitació 
del conjunt modernista per tal de 
convertir-lo en un centre de conei-
xement i espai de divulgació cultu-
ral. Ara ja fa quatre anys que es va 
reobrir al públic el conjunt moder-
nista de Sant Pau, després d’un 
curós procés de restauració de vuit 
dels dotze pavellons que configuren 
el conjunt.
Es tracta d’una intervenció sense 
precedents atesa la magnitud i el 
valor patrimonial de l’espai: 45.280 
m2 construïts, 19 edificis, 45.189 m2 
d’espais exteriors (dels quals 15.000 
m2 són zones verdes) i 1 kilòmetre 
de vials soterrats que connecten els 
pavellons.
El pavelló de Sant Salvador es 
construí durant la primera fase de 
les obres de l’Hospital de Sant Pau 
(1902-1912). És aquí on podem 
trobar una declaració d’intencions 
de la resta del conjunt: una mena 
de pavelló embrionari. Està situat 
a l’avinguda central, entre els pave-
llons de Sant Jordi i el de Sant Leo-
pold. Domènech i Montaner el va 
concebre com a pavelló de cirurgia 
per a homes amb l’estructura d’un 
pis i de planta semisoterrani de ser-
veis. Després va passar a ser uni-
tat coronària i, finalment, l’uci i les 
Urgències.
Tot i que, a partir sobretot dels anys 
50, el conjunt sanitari va començar 
a experimentar grans transforma-
cions degut a les creixents neces-
sitats d’espai, en general, aquest 
pavelló (sobretot els exteriors) s’ha-

via mantingut bastant intacte a les 
modificacions i ampliacions durant 
el llarg del segle XX, excepte per 
alguns afegits a la façana nord del 
cos central, que ja es van fer desa-
parèixer amb la restauració inicial 
general del recinte.
El 1978 va ser declarat monument 
del Patrimoni Històric Artístic de 
Barcelona i el 1997, Patrimoni de la 
Humanitat per la une co. El recor-
regut per arribar en aquest pavelló 
s’inicia travessant el pavelló de l’Ad-
ministració, baixant a la sala hipòs-
tila, traspassant els túnels subterra-
nis que connecten els pavellons, fins 
a entrar al de Sant Salvador, que és el 
més proper de l’accés principal. De 
fet, va ser el primer que va entrar en 

funcionament el 1916.
La primera fase de rehabilitació del 
pavelló es va acabar el 2011 i con-
sistí en la consolidació de les estruc-
tures i la rehabilitació de façanes i 
cobertes. Ara la rehabilitació inte-
rior per a la inserció d’un nou ús va 
finalitzar el passat mes de febrer de 
2017. 
Ambdues fases han estat executa-
des pel mateix equip 2BMFG Arqui-
tectes, encapçalat per Carles Gelpí 
com a director de l’obra, Vicenç Font 
com a director de l’execució i coor-
dinador de seguretat, Pere Galceran 
de Natur System com a constructor 
i l’Ignasi Cristià i Daniel Venteo en 
l’apartat museogràfic incorporats 
en la segona fase.

Imatges històriques del pavelló de Sant Salvador 

Es tracta d’una 
intervenció sense 
precedents atesa la 
magnitud i el valor 
patrimonial 
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  La redempció de 
l’ornament

Amb base a un Pla Director realitzat 
entre 2006 i 2008 dirigit per Xavier 
Guitart i Francesc Asarta, es van 
definir uns criteris de rehabilitació 
comuns per a tots els edificis del 
conjunt modernista. També es va 
constituir una Mesa de Patrimoni 
formada per representants de la 
gestió del Patrimoni de la Genera-
litat, l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona, establint-se uns criteris 
bàsics d’intervenció per:

 • garantir una rehabilitació arqui-
tectònica de qualitat

 • fer del Recinte un model de sos-
tenibilitat energètica

 • incorporar les noves tecnologies 
per a convertir la restauració en 
un model de referència.

Així doncs, el pavelló de Sant Salva-
dor parteix, en la seva intervenció, 
d’una doble voluntat: per una banda, 
recuperar els valors artístics i patri-
monials del pavelló, al mateix temps 
que incorpora les millores tecnolò-
giques necessàries per a fer-ho més 

sostenible des d’un punt de vista 
energètic, en l’ús dels materials, en 
recursos i en confortabilitat.
Amb el primer objectiu, s’han recu-
perat els espais originals, buidant 
tot allò heretat del seu anterior ús 
com a hospital (forjats intermedis, 
divisòries interiors, etc.), amb una 
restauració tant a nivell estructural 
com a nivell ornamental.
No es tracta de què l’arquitectura 

contemporània introdueixi orna-
mentació supèrflua, sinó, que recu-
peri els ornaments originals, per tal 
que l’arquitectura modernista llueixi 
en tot el seu esplendor. Es redimeix 
l’ornament domenequià atès que 
forma part essencial d’aquesta 
arquitectura que no seria la que és si 
es desfés de tota aquesta merave-
llosa ornamentació: l’ornament no 
és delicte. 

 
resideix en l’ornament

Louis Sullivan

Vista de l’espai expositiu de planta baixa.

Planta baixa i planta primera del projecte
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  Un drac sense delicte 
escenifica Domènech i 
Montaner 

La intervenció museogràfica es va 
dur a terme en col·laboració amb 
l’escenògraf Ignasi Cristià. A la plan-
ta baixa (semisoterrani) ens rep una 
instal·lació més o menys conven-
cional, consistent en tota una sèrie 
d’expositors verticals i horitzontals, 
que ens conviden a fer un recorregut 
perimetral per l’espai, prenent cons-
ciència, al mateix temps, de la pròpia 
arquitectura, més enllà d’allò que els 
panells ens mostren, que és la histo-
ria de l’hospital i la seva relació amb 
la medicina.
Quan pugem a la planta primera, 
ens espera una sorpresa, un fet 
inesperat: una instal·lació-drac 
protagonitza l’espai (tot i mantenint 
l’espai intacte, sense malmetre’l ni 
tan sols tocar-lo), una estructura 
que s’acosta més a una esceno-
grafia furera (tipus Fura dels Baus) 
o a un element de mobiliari urbà 
made in Miralles, que a un element 
de mobiliari d’interior: la recreació 
actualitzada d’un drac, un element 
característic de la iconografia cata-
lana també molt tractada i revisada 
pels modernistes.
El drac aglutina tots els elements 
d’il·luminació, els continguts expo-
sitius i totes les instal·lacions 
d’aquesta planta. Les connexions 
tècniques van totes soterrades, 
totalment invisibles (és una de les 
premisses bàsiques de la interven-
ció): l’espai és veritablement molt 

màgic al mateix temps que manté 
intacte l’interior del pavelló. 
L’estructura és metàl·lica i conté 
una mena d’escates que són foto-
grafies dels detalls arquitectònics 
de l’arquitectura de Domènech més 
representativa, amb textos expli-
catius, projeccions, audiovisuals i 
reproducció de documents, on tot 
plegat compon  un relat museístic 
molt ric i recorre els aspectes princi-
pals del perfil de Domènech i Mon-
taner: l’erudit, l’arquitecte i l’ideòleg. 
El seu simbolisme és ambivalent. 
Per una banda, fa referència a la 
mateixa ornamentació escultòrica 

de l’hospital, on trobem repetida 
aquesta figura. També a la mateixa 
arquitectura modernista que també 
introdueix la seva presència: la casa 
Ametller, la Casa Lleó Morera, el 
Palau Montaner, el Castell dels tres 
Dragons, la Fàbrica Casarramona, la 
Casa Serra, el Palau Baró Quadras, 
la Casa de les Punxes, la Casa Batlló 
i un llarg etcètera. No és anecdòtic 
per tant, que l’element expositiu en 
faci ús d’aquesta figura tant present 
en el Modernisme català. Per altra 
banda, també s’ha associat la figu-
ra del drac a la malaltia i tractant-se 
d’un hospital, el drac ens recorda 
l’eterna lluita de l’home envers la 
seva supervivència. 

Vista interior de la planta primera amb el drac-expositor

Fotos dels dracs d’altres arquitectures modernistes a la ciutat de Barcelona
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Drac era el lema del projecte, el sím-
bol de l’au fènix pren aquí la forma 
d’un drac, una figura amb certes 
referències a l’eufòria cultural del 
catalanisme. Un moment molt ade-
quat per a recordar-ho.

  Sostenibilitat: un 
continu des del projecte 
domenequià fins a les 
actuals tecnologies

El recinte  modernista de Sant Pau 
és el primer cas en el món de Patri-
moni de la Humanitat que assoleix 

la certificació lee  en la categoria 
de “barri”. La seva rehabilitació s’ha 
certificat amb la categoria de Neig-
hborhood Development (barris exis-
tents). D’aquesta categoria només 
hi ha quatre casos en el món, cap 
d’ells a Europa i cap altre en un espai 
Patrimoni de la Humanitat. L’obten-
ció d’aquesta certificació té especial 
rellevància, tenint en compte la sin-
gularitat del recinte.
S’ha aconseguit (amb gran esforç) 
la total integració de les instal-

lacions en els sistemes construc-
tius per tal de minimitzar l’impacte 
de la intervenció sobre els elements 
patrimonials que es volen conservar 
i respectar al màxim. S’han intentat 
(i s’ha aconseguit) mimetitzar totes 
les sortides i elements finals de les 
instal·lacions amb la pell interior de 
l’espai.
Sempre s’han implantat sistemes 
d’instal·lacions més sostenibles, 
seguint amb la filosofia de Domè-
nech, que ja preveia, amb la mateixa 

A l’agrupació d’homes d’idees socials avançades, 
potser més que a tots nosaltres, els serà donat, en 

moments propicis de renovament, alçar la personalitat 
catalana al goig de plena autonomia i en nom d’ella 

imposar ordre i inspirar  
unió a tots els catalans

Domènech i Montaner

Esquema  de rases noves i existents per amagar les noves instal·lacions

arquitectura, uns sistemes efici-
ents energèticament. S’ha aplicat 
geotèrmia, aerotèrmia, reducció del 
consum elèctric i del consum d’ai-
gua, així com la introducció d’un sis-
tema de gestió integrat, que permet 
el control tècnic i el consum a través 
d’un nou software.

 Mentre museïtzar–ho tot 
és tendència…

Som testimonis en les darreres 
dècades d’una tendència clara a 
museïtzar-ho tot: paisatges, zones 
industrials, arquitectures patrimoni-
als, etc. Cada vegada més habitem 
en un museu sense parets on tot 

s’uniformitza estèticament. Rein-
terpretar el patrimoni davant de la 
seva museïtzació no hauria de ser 
gens difícil: només cal defensar 
l’ús del quotidià, els nous usos, uns 
altres usos, davant del rendiment 
turístic i la museïtzació de tot el que 
ens envolta, renovant els límits de 
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l’arquitectura i les seves possibili-
tats de vida.
El cas de Sant Pau és una evidència 
de què el nou ús del conjunt ajuda a 
què el recinte de Domènech i Mon-
taner llueixi més tot i que amb el seu 
ús originari. Però a l’antic Hospital 
de Sant Pau, trobem nous hostes. 
La seva transformació en un nou 
campus d’innovació i coneixe-
ment ha anat reunint, de moment, 
els següents: Bipp-Hub, Barcelo-
na Health Hubb, cp rac  Institut 
Forestal Europeu, la Global Water 
Operators Partnership Alliance. 
El programa de Perfils de Ciutats 
Resilients d’Unhabitat; l’organitza-
ció Mundial de la Salut, etc. Aquests 
són uns quants dels organismes 
que ocupen alguns dels pavellons 
rehabilitats.
El pavelló de Sant Salvador té la mis-
sió de ser un espai divulgatiu amb 
una doble tasca: per una banda, 
acull un espai cultural en planta 
baixa, on s’aprofundeix en la histò-
ria de l’hospital i la seva relació amb 

la medicina. A la planta primera, en 
canvi, es mostra la figura de Domè-
nech i Montaner i el Modernisme. 
La primera projecció sobre pantalla 
panoràmica situa al visitant en els 
continguts expositius que s’anirà 
trobant a tot l’edifici. 
Així doncs, tot i que és inevitable 
que l’arquitectura dels pavellons 
recuperats sigui una mostra directa 
de sí mateixa, acull altres usos ben 
actuals i fa que l’usuari no se senti 
observador aliè a l’arquitectura, sinó 
partícip de la mateixa.
Si analitzem les obres de Domè-

nech i Montaner, en trobem d’altres 
que han mantingut el seu ús original 
(grandiós!) com podrien ser el Palau 
de la Música Catalana, o l’Institut 
Pere Mata de Reus. D’altres, com 
l’Editorial Montaner i Simón (actu-
al Fundació Tàpies), casa Fuster 
(actual Hotel Casa Fuster), o el propi 
recinte de Sant Pau, que han evolu-
cionat, emprant la seva arquitectura 
en funció d’altres usos actualitzats 
que fan que es mantinguin vius 
i, importantíssim, no museïtzats 
exclusivament.  

L’autora: Cristina Arribas és arquitecta

Imatge interior de la sala de dia

L’arquitectura desperta 

Per tant, la tasca de 
l’arquitecte, és fer aquests 

sentiments més precisos
Adolf Loos



Porta d’accés al pavelló. Fotos: Chopo

Un moment de la visita amb els directors de l’obra

Façana lateral i detalls a la dreta d’interior, exterior i túnels
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El recinte històric de Sant Pau inclou 8 pavellons 
centrals força anàlegs compositivament i funci-
onalment, els uns amb nom de sants i els altres 

de santes, articulats simètricament, 4 a cada costat 
d’un eix central que constitueix un passeig de lleure en 
superfície i per sota un corredor de serveis i subminis-
traments soterrat. A l’extrem de baix, el conjunt queda 
delimitat per un altre edifici entravessat, de manera que 
la seva implantació absorbeix el desnivell entre la rasant 
del carrer i el pendent ascendent de la parcel·la. Allí es 
produeix l’accés mitjançant unes escalinates exteriors 
que ascendeixen fins a l’entrada principal situada a nivell 
de la planta 1 en línia amb l’esmentat passeig central. A 
part, en el lateral, existeix un altre accés secundari a peu 
de rasant que condueix al túnel soterrat i deriva cap a la 
planta baixa de cadascun dels pavellons.
El pavelló de Sant Salvador és el primer edifici que es 
troba, en l’extrem sud-est. Consta d’una nau de plan-
ta diàfana de 2 nivells. Anteriorment, el 2011 s’hi havia 
realitzat una intervenció de consolidació estructural de 
l’estructura, murs de càrrega, cobertes, eliminació de 
sostres afegits, i rehabilitació de façanes, unes actuaci-
ons que han permès la preservació dels edificis mentre 
es determinaven els nous d’usos. L’obra recentment 

Condicionament interior del 
Pavelló de Sant Salvador
Jordi Olivés / © Fotos: 2BMFG Arquitectes

executada ha consistit en les operacions de rehabilitació 
i condicionament interior per a destinar-lo com a espai 
explicatiu del recinte modernista de l’hospital i de l’obra 
de Lluís Domènech i Montaner. El projecte inclou també 
el desenvolupament i integració del projecte museogrà-
fic i expositiu. El criteri d’intervenció ha estat retornar a 
l’aparença i configuració de l’obra original, actualitzant 
les exigències normatives i de confort actuals i assolint 
una certificació lee  de sostenibilitat. Cal indicar que es 
tracta d’un edifici catalogat amb Nivell de protecció A: 
Bé cultural d’interès nacional, 1978, declarat Patrimoni 
Mundial de la une co, 1997.

  Revestiments ceràmics i reforç de voltes  
i paraments

L’edifici conforma uns grans espai centrals al llarg de 
tota la nau: a planta baixa de 383 m2, vora 5 m d’altura, 
de 8.80 m d’ample amb finestrals a dues bandes i que 
enllaça directament amb el corredor central. La planta 
1 conté un espai anàleg més solemne encara,- atès el 
desenvolupament de les voltes i finestrals de façana 
amb una altura central de l’ordre de 7 m, on s’hi allotjarà 
un singular element expositiu que simula una escultura 
d’un drac, figura adoptada per conformar la imatge icò-
nica del pavelló.

Planta primera Planta baixa
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Durant l’obra s’ha dut a terme una 
completa restauració dels revesti-
ments interiors de sostres i para-
ments retirant o reforçant les peces 
de tots els enrajolats existents. Ha 
calgut destriar les peces malmeses, 
recuperar les peces bones, fabricar, i 
reposar amb noves peces anàlogues 
un cop reforçats els elements de 
suport. A les voltes de sostre ha cal-
gut fer un estudi detallat del procés 
d’intervenció per a cada zona, par-
ticularitzant l’estudi dels tractaments per als elements 
ornamentals i els diferents reforços estructurals a exe-
cutar en voltes, murs, llindes i arcs. Al sostre de primera 
planta es descobreixen tots els nervis metàl·lics que ati-
ranten les voltes a fi de reforçar-los i protegir-los. Al sos-
tre de terra de la planta 1 s’efectua també un reforç de les 
jàsseres metàl·liques transversals al llarg de tota la nau i 
uns reblerts de la volta amb arlita. En els cossos extrems 
es reforcen murs portants, llindes, arcs, i sostres amb 
nova capa compressió alhora que es reconstrueix una 
nova estructura per a l’escala i replans intermedis.
Simultàniament s’han restaurat els elements singulars 
com les peces ornamentals de paraments, l’escala de 
volta catalana, les columnes de pedra rosada amb capi-
tells, les xemeneies de ceràmica, o la llanterna. S’han 

emprat morters de calç aèria, procu-
rant evitar l’ús de ciment portlant per 
seguir un criteri de coherència en la 
restitució dels sistemes i materials 
originals.
A fi de reduir la sobrecàrrega es van 
retirar les successives capes de 
paviments afegides per buscar el 
primer original. A la planta primera 
les peces originals no es van poder 
reutilitzar ja que estaven en molt mal 
estat o destruïdes, i es van substituir 

per peces noves elaborades manualment. A planta baixa 
no es va trobar el paviment original i es va adoptar una 
solera de formigó suplementada amb paviment conti-
nu de microciment de caràcter neutre que no competís 
amb la resta d’elements.

  Integració d’instal·lacions
Per a les instal·lacions s’han aprofitat amb astúcia 
les característiques intrínseques de configuració dels 
espais i cavitats per integrar traçats i conformar fluxos 
d’aire per convecció que assoleixin les renovacions 
necessàries, procurant minimitzar les velocitats d’im-
pulsió perquè encaixin dins del rang de confort. Sota la 
solera de planta baixa s’excaven rases per allotjar con-
ductes d’aire, els equips se situen en la cambra sota 

Ha calgut destriar 
les peces malmeses, 
recuperar les peces 
bones, fabricar, i 
reposar amb noves 
peces anàlogues

Esquema de recorreguts dels usuaris i passos d’instal·lacions
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coberta penjats d’estructures auxiliars, i s’aprofiten les 
xemeneies existents de coberta per a l’extracció d’aire.
La instal·lació incorpora recuperadors entàlpics, siste-
ma free-cooling, i complementa un terra radiant sus-
tentat mitjançant el sistema de geotèrmia del recinte. 
Tot integrat en un sistema integral de control i gestió. La 
il·luminació es defineix amb llumeneres tipus le  ges-
tionades mitjançant un sistema de control ali (Digital 
Addresable Lighting Interface), amb ús de sensors de 
moviment i presència, i equips d’alta eficiència.

  La transposició al 
pressupost

Dues consideracions respecte de 
l’organització i direcció dels treballs: 
a la complexitat pròpia de l’obra s’hi 
ha sumat una enrevessada estruc-
tura de gestió d’una operació de 
rehabilitació i posada en servei que 
engloba tot el recinte històric, alhora 
que s’intervé sobre un edifici sotmès 
a estricta fiscalització administrativa 
i dels organismes de patrimoni, sovint difícils de con-
cordar amb els aspectes econòmics, organitzatius, i 
tècnics de l’obra. D’altra banda, per a l’execució de l’obra 
ha estat necessari confiar en una empresa adjudicatària 
amb experiència, coneixement, i capacitat per aportar 
els industrials i artesans especialistes en els oficis que 
intervenen en la restauració patrimonial, i comptar amb 
la solvència de l’equip director per acoblar els diferents 
agents i compaginar totes les contingències tècniques 
i administratives.
La lectura del pressupost mostra la transposició de cos-

A la complexitat 
pròpia de l’obra 
s’hi ha sumat 
una enrevessada 
estructura de gestió

tos dels treballs constituents d’aquesta fase d’obra de 
condicionament, acabats i instal·lacions, sense consi-
derar per tant les intervencions anteriors de consolida-
ció estructural, façanes, cobertes, exteriors i infraestruc-
tures comunes d’instal·lacions. Es tracta d’una interven-
ció parcial en què no s’adiu tant una lectura comparativa 
o percentual entre capítols, sinó una interpretació de les 
ràtios de cost unitari de cadascun dels treballs referits.
La tipologia de la intervenció representa un repartiment 

’
d’instal·lacions. Si bé en la taula resum es desglossen 

tots els subcapítols, en els gràfics es 
transcriu només l’agrupació de capí-
tols per facilitar la identificació de 
costos. S’han sumat els conceptes 
d’obra i d’instal·lacions relatius a S&S 
(2,17%), residus (1,51%), i CQ (1,11%), 
amb l’objectiu de visualitzar el cost 
complet d’aquests conceptes.
Per a una anàlisi més entenedora 
s’ha elaborat un gràfic amb apila-
ment de capítols ordenats confor-

me el seu cost relatiu que mostra de forma explícita la 
distribució del pressupost. Així expressat en destaca la 

2. Seguit i fre-

2, instal-
2 2. 

La resta de capítols tenen una incidència menor. La ràtio 
2.  

L’autor: Jordi Olivés, és arquitecte tècnic col·legiat 7.240
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Capítol Import % €/m2

IMPLANTACIÓ D’OBRA 22.556,77 1,49 12,74

DESMUNTATGES 15.017,77
PROTECCIÓ D’ELEMENTS SINGULARS 7.539,00

INTERVENCIÓ ESTRUCTURAL 123.226,05 8,15 69,58

REFORÇ I RECONSTRUCCIÓ DE MURS 1.404,87
REFORÇ I RECONSTRUCCIÓ DE VOLTES 22.453,39
REFORÇ JÀSSERES SOSTRE PB 21.820,30
OBERTURA DE FORATS AL SOSTRE PB 968,49
CONSTRUCCIÓ DE FOSSATS D’ASCENSORS 5.902,71
NOVA ESCALA DE VOLTA CATALANA 22.795,12
NOVA ESCALA METÀL·LICA 18.269,08
REFER ARCS A MUR PB I P1 10.987,06
ADEQUACIÓ SOTERRANI 2.552,35
ARQUETES, RASES I POUS DE BOMBEIG 3.611,29
SUPORT DRAG 2.121,00
MÀQUINA CLIMA 10.340,39

FUSTERIES 90.785,16 6,00 51,26

REHABILITACIÓ DE REVESTIMENTS EXISTENTS I TANCAMENTS 387.569,87 25,62 218,84

INTERVENCIONS A SOSTRES 128.943,68
INTERVENCIONS A PARET 192.809,09
INTERVENCIÓ ESPECIALS 19.647,00
ACTUACIÓ A PAVIMENTS I GRAONAT 46.170,10

ASCENSORS 87.800,00 5,80 49,58

ASCENSOR CIRCULAR 68.000,00
ASCENSOR ESCALA EST 19.800,00

ACABATS 174.223,80 11,52 98,38

PAVIMENTS I SOLERES 121.486,41
SOSTRES 2.419,08
PARAMENTS I REVESTIMENTS 50.318,31

MOBILIARI 47.675,52 3,15 26,92

MOBILIARI GENERAL 40.900,00
COMPLEMENTS 6.775,52

SEGURETAT I SALUT (obra) 19.785,09 1,31 11,17

GESTIÓ DE RESIDUS (obra) 15.003,15 0,99 8,47

AJUDES RAM DE PALETA 30.286,29 2,00 17,10

CONTROL DE QUALITAT (obra) 7.550,00 0,50 4,26

SUBTOTAL CAPíTOLS D’OBRA INTERIORS SANT SALVADOR 1.006.461,70 66,54 568,30

SANEJAMENT 4.985,90 0,33 2,82

FONTANERIA 13.746,39 0,91 7,76

ELECTRICITAT 183.434,79 12,13 103,58

CLIMATITZACIÓ 165.194,00 10,92 93,28

AUDIOVISUALS I PROTECCIÓ PATRIMONIAL 59.455,52 3,93 33,57

PROTECCIÓ INCENDIS 42.822,37 2,83 24,18

VARIS 6.415,98 0,42 3,62

SEGURETAT I SALUT (instal·lacions) 13.001,15 0,86 7,34

GESTIÓ DE RESIDUS (instal·lacions) 7.841,24 0,52 4,43

CONTROL DE QUALITAT (instal·lacions) 9.246,00 0,61 5,22

SUBTOTAL CAPÍTOLS INSTAL·LACIONS 506.143,34 33,46 285,80

TOTAL 1.512.605,04 100,00 854,10
Superfície total construïda    1,771.00 m2
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Rehabilitació dels revestiments
El projecte defineix el procés d’actuació i materials a emprar en cada zona seguint una 
seqüència tipus:
1. Protecció d’enrajolats amb paper de fibres no orientades i adhesiu reversible.
2. Desmuntat i emmagatzematge dels elements afegits existents.
3. Extracció de peces afectades per despreniments o trencament, documentant foto-

grafies i numerant peces.
4. Sanejament o reconstrucció de la base. Reforç o substitució del nervi del sostre 

segons anàlisi estructural.
5. Protegir i reparar el vidriat de les peces ceràmiques mitjançant la injecció d’un pro-

ducte adherent.
6. Neteja de la superfície amb aigua i sabó i ús de materials tous.
7. Rehabilitació del color original del vidriat ceràmic i resta de peces amb pintura de 

poliuretà.
8. Noves peces per substituir peces perdudes amb materials similars als existents.
9. Segellat i estabilització de peces mal adherides mitjançant injecció de caseïnat de 

calci.
10. ’

una dispersió polimèrica.
11. Neteja de la superfície amb aigua a baixa pressió i sabó neutre.

Distribució 
de cost fase 
condicionament 
interior



Reforç nervis sostre planta 1

Reforç voltes i sostre planta baixa

30

TUB QUADRAT MASSÍS 
DE 20x20mm i 30cm DE LONGITUD

DETALL D1. SECCIÓ TRANSVERSAL
ESC 1/25 DIN A1    1/50 DINA3

1.2

S1

aa

FEMELLA FEMELLA

S2

1.2

a a
TIRANT SUPERIOR

ÀNGULAR D'ARCPASSAMANS DE 35x12mm
COL∙LOCAT AL CENTRE D'ARC
I SOLDAT A LA "T" INFERIOR 
I AL TIRANT SUPERIOR.

PASSAMANS DE 35x12mm
COL∙LOCAT ENTRE FEMELLES 
I SOLDAT A LA "T" INFERIOR
I AL TIRANT SUPERIOR.

PASSAMANS DE 35x12mm
COL∙LOCAT ENTRE FEMELLES 
I SOLDAT A LA "T" INFERIOR
I AL TIRANT SUPERIOR.

PILAR SANEJAT

ENRAJOLAT 
AMB DIBUIX

TIRANT SUPERIOR

TUB QUADRAT 
MASSÍS DE 20x20mm
i 30cm DE LONGITUD

ENRAJOLAT CERÀMIC

ENRAJOLAT VERD

TIRANT SUPERIOR

ENRAJOLAT 
AMB DIBUIX

ENRAJOLAT  VERD
ENRAJOLAT CERÀMIC

PILAR SANEJAT

INTERVENCIÓ CORRESPONENT
AL PROJECTE COMPLEMENTARI

INTERVENCIÓ CORRESPONENT
AL PROJECTE COMPLEMENTARI

SECCIÓ S1
ESC 1/10 DIN A1    1/20 DINA3

SECCIÓ S2
ESC 1/10 DIN A1    1/20 DINA3

VOLTA

VOLTA

F02

F01

INTERVENCIÓ:

1. RETIRADA DE L’ENRAJOLAT DEL NERVI DE LA VOLTA FINS DESCOBRIR ELS PERFILS METÀL∙LICS 
ORIGINALS, MANUALMENT I PER PERSONAL QUALIFICAT (RESTAURADORS). L’EMMAGATZEMATGE 
DE LES PECES ES FARÀ AMB LA CURA NECESSÀRIA PER NO DANYAR LA CERÀMICA ORIGINAL.

2. RASPALLAT DE LA SUPERFÍCIE DEL NERVI I APLICACIÓ DE PASSIVANT:
ES NETEJARÀ PER MITJANS MECÀNICS (RASPALL METÀL∙LIC O PROJECCIÓ DE SILICAT D’ALUMINI). 
ASPIRACIÓ DE LES PARTÍCULES RESIDUALS.
ES VERIFICARÀ L’ESTAT DEL PERFIL A TOTA LA SEVA LLARGADA. EN CAS DE QUE S’OBSERVI OXIDACIÓ 
SUPERFICIAL ES SANEJARÀ I ES PROTEGIRÀ EL PERFIL. EN CAS QUE L’OXIDACIÓ SIGUI SIGNIFICATIVA, 
ES SUBSTITUIRÀ EL PERFIL PER UN ALTRE DE LA MATEIXA SECCIÓ, D’ACER INOXIDABLE SOLDAT A L’EXISTENT.
PROTECCIÓ DELS PERFILS METÀL∙LICS MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE DUES CAPES D’IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
PONT D’UNIÓ ENTRE RESINES EPOXI I ADHESIU EPOXÍDICA BICOMPONENT.

3. REFORÇ DEL NERVI AMB INCORPORACIÓ DE PLETINES DE REFORÇ SOLDADES ALS PERFILS EXISTENTS, 
SEGONS DETALLS DE LA  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ADJUNTA.

4. ENGALTAT AMB RAJOL CERÀMIC MASSÍS DE 2CM L’ESPAI ENTRE PERFILS METÀL∙LICS.

5. RECOL∙LOCACIÓ DE L’ENRAJOLAT ENRETIRAT, RECUPERANT AL MÀXIM EL NOMBRE DE PECES POSSIBLES.
QUAN NO ES PUGUI RESTAURAR UNA PEÇA ES PROCEDIRÀ A LA SEVA REPRODUCCIÓ AMB ELS MATERIALS I 
TÈCNIQUES ORIGINALS.
S’AMORTERARAN AMB MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA A L’INTERIOR I AMB CALÇ AÈRIA A L’EXTERIOR 
AMB LA CORRESPONENT BEURADA.

"T" EXISTENT

"T" EXISTENT

PASSAMANS DE 35x12mm
COL∙LOCAT AL CENTRE DE 
L'ARC, SOLDAT A LA "T" I

AL TIRANT SUPERIOR.

PASSAMANS DE 35x12mm
COL∙LOCAT AL CENTRE DE 
L'ARC, SOLDAT A LA "T" I

AL TIRANT SUPERIOR.

FOTOGRAFIA F01

FOTOGRAFIA F02

IE11 . REFORÇ DE NERVIS DEL SOSTRE DE LA PLANTA PRIMERA

Planta PrimeraPlanta Baixa

JÀSSERES A REFORÇAR

PARET DE BLOC MASSISSAT 
20 cm DE GRUIX

ARQUETA 30x30x30 cm 
PER COL.LOCACIÓ DE BOMBA

2%

2%

2%2%

CONNECTOR 1Ø12 /60 AMB 
RESINES HILTI HIT HY‐70

CONNECTORS 1Ø12 AMB RESINES HILTI HIT HY 70/20 cm

VEURE DETALL ESTINTOLAMENT MÀQUINA A.C.

2% 2%
BOMBA

FORMIGÓ DE NETEJA

1Ø12 /20
LLOSA 15 cm 1Ø8 / 15x15 cm I
PARETS DE BLOC MASSISSAT

LLOSA DE 25 cm DE GRUIX
# 12c /20 SUP. 
#16c /25 INF.

CONNECTOR 1Ø12 /60 AMB 
RESINES HILTI HIT HY‐70

CONGRENY 4Ø12 1eØ8/15

CONNECTORS 1Ø 12 AMB RESINES HILTI HIT HY 70 /20 cm

CONGRENY 20x20 cm
ARMAT 4Ø12  1eØ6c/10

PARET DE BLOC MASSISSAT
20 cm DE GRUIX

VEURE DETALL ESTINTOLAMENT

VENTILACIÓ I ACCÉS CARBONERA AMB
FUSTERIA DE LAMES D'ACER GALVANITZAT

MÀQUINA A.C.

PATI ACCÉS CARBONERA

PLANTA
ESC. 1/50 DINA A1, 1/100 DIN A3.

SECCIÓ LONGITUDINAL 1
ESC. 1/50 DINA A1, 1/100 DIN A3.

SECCIÓ TRANSVERSAL 1
ESC. 1/50 DINA A1, 1/100 DIN A3.
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HEB 140

T70.8

MORTER SENSE EXPANSIÓ

S1

MASSISSAT DE
RECOLZAMENT DE
FORMIGÓ ARMAT
HA‐25 AMB 4Ø10

I 1eØ8/10cm.

LÀMINA DE NEOPRÉ
TOU DE 2 mm. GRUIX

ENRIGIDOR
METÀL∙LIC e=12mm.

SOLDADURA a=5mm.

RETACAT AMB MORTER
D'ALTA RESISTÈNCIA
SENSE FISSURACIÓ I

RETRACCIÓ COMPENSADA

HEB 140

MORTER SENSE EXPANSIÓ

A1

RETACAT AMB MORTER
D'ALTA RESISTÈNCIA
SENSE FISURACIÓ I

RETRACCIÓ COMPENSADA

T70.8 SOLDADA a=5mm.

MASSISSAT DE
RECOLZAMENT DE
FORMIGÓ HA‐25

ARMAT AMB 4Ø10
I 1eØ8/10cm.

DETALL ESTINTOLAMENT MUR DE PEDRA

ALÇAT A1
ESC. 1/20 DINA A1, 1/40 DIN A3.

SECCIÓ S1
ESC. 1/20 DINA A1, 1/40 DIN A3.
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PROJECTE

PLANOLARQUITECTESCLIENTVISAT COL∙LEGIAL

ESTRUCTURA
2BMFG ARQUITECTES S.L.P

CARLES GELPÍ en representació deFUNDACIÓ PRIVADA DE L'HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU.

1315

i IGNASI CRISTIÀ SL, UTE

E03

INTERVENCIONS ESTRUCTURALS 2. DETALLS

GENER 2017

PROJECTE "AS BUILT"
DE L'INTERIOR DEL PAVELLÓ DE SANT SALVADOR DEL 

RECINTE HISTÒRIC DE L'HOSPITAL DE LA STA CREU I ST PAU

AB‐1/50 1/20 1/10 DIN A1






