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■■■ L’actual situació en el sector de la cons-
trucció ha motivat que molts tècnics amb 
experiència exclusiva en obra nova hagin ori-
entat la seva tasca professional cap a l’àmbit 
de la rehabilitació sense tenir en compte que 
la intervenció sobre el patrimoni construït és 
una disciplina amb unes especificitats que 
cal conèixer bé i per les quals resulta impres-
cindible una formació específica.

Quan es tracta d’intervenir en un 
edifici històric (i per tant construït amb 
tècniques diferents de les actuals) resul-
ten imprescindibles uns estudis previs 
que ens permetin conèixer a fons l’edifici 
tant des del punt de vista constructiu com 
del de la seva evolució al llarg del temps. 
Aquesta informació juntament amb una 
diagnosi patològica rigorosa és la base 
d’un bon projecte i, per tant, el punt de 
partida d’una intervenció responsable.

Per tal de portar a terme una obra de 
rehabilitació, a més de disposar d’un bon 
projecte, és molt important comptar amb 
una empresa especialitzada, amb expe-
riència acreditable en obres similars, per 
executar els treballs, no només perquè tin-
gui la capacitat de realitzar les solucions 
indicades al projecte sinó perquè, amb la 
seva experiència, pot fer aportacions inte-
ressants que enriqueixin el procés.

La responsabilitat exigible en una 
intervenció sobre un edifici també implica 
la figura del promotor i es materialitza dei-
xant-se assessorar per tècnics qualificats a 
l’hora de compatibilitzar les necessitats de 
l’edifici amb la seva disponibilitat econò-
mica i garantint un correcte ús i manteni-
ment de l’immoble, un cop rehabilitat.

Restauració responsable 
de façanes històriques 

 FOTO 1. els pRopietaRis i usuaRis dels edificis 

tenen la Responsabilitat de donaR-ne un ús 

coRRecte peR gaRantiR la seva seguRetat i 

duRabilitat

FOTO 3. les zones ResguaRdades de la pluja 

són les que acumulen més bRutícia peRò 

sovint és allà on milloR s’ha conseRvat el 

paRament

FOTO 4. soRtosament, cada cop Resulten 

menys habituals les inteRvencions a les 

façanes basades en l’esquema Repicat-

amoRteRat-pintat

FOTO 2. teniR un coneixement apRofundit 

dels edificis històRics abans de plantejaR-hi 

una inteRvenció pot evitaR canvis inespeRats 

en el pRojecte
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Intervenció en les façanes
Un tipus d’intervenció molt habitual en 
el parc edificat és l’arranjament de les 
seves façanes. Aquestes actuacions, a 
més d’afavorir la conservació de la finca, 
tenen una incidència important a l’àmbit 

FOTOS 5-6. l’eliminació de les pintuRes sobReposades a una façana Resulta impRescindible peR tal de pRocediR a la seva RecupeRació i 

RestauRació
 

 

FOTOS 7-8. la RestauRació de la façana pot seR una opoRtunitat peR coRRegiR abeRRacions Realitzades als edificis, dignificant així el nostRe 

paisatge uRbà

  

de la via pública, tant pel fet de garantir la 
seguretat dels paraments exteriors com 
per mantenir en condicions de dignitat 
un bé col·lectiu com és el paisatge urbà. 
En els casos en què els edificis tenen una 
protecció patrimonial, a més, la nostra 

actuació implica la responsabilitat de 
preservar un element amb valor cultural 
o artístic.

Per tot plegat, cal ser especialment 
curós amb aquest tipus d’intervencions, 
utilitzant com a eines bàsiques la pru-
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FOTOS 9-10-11-12. la RestauRació d’una façana ha de seRviR peR RecupeRaR la dignitat peRduda en inteRvencions anteRioRs
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dència, la professionalitat i l’objectivitat. 
Una actuació raonada, equilibrada, rever-
sible i basada en la premissa de “treure-li i 
afegir-li el mínim possible a l’edifici” sem-

pre és una opció preferible, des de l’òptica 
de la sostenibilitat, a una gran actuació 
basada en la desconfiança-desconeixeme-
net dels sistemes i materials de construc-
ció tradicionals.

La restauració d’una façana històrica 
requereix, com qualsevol obra de rehabi-

litació, d’una recerca prèvia. Tot i així, la 
proximitat que aporta la instal·lació d’una 
bastida ens permet observar detinguda-
ment cada element de la façana, fent cales 

de neteja allà on la brutícia ens amaga 
més informació. Pel que fa a la restaura-
ció en si, actualment podem considerar 
superat l’esquema basat en el repicat del 
revestiment (anomenat eufemísticament 
“sanejat”), les reparacions amb morters 
no adients i el pintat de les façanes.

Tanmateix des de fa uns anys s’ha 
anat imposant una metodologia d’inter-
venció basada en actuar exclusivament 
allà on sigui necessari, eliminant les cau-
ses que provoquen les lesions, emprant 
materials i sistemes constructius iguals 
o compatibles als originals, donant prio-
ritat al consolidat, neteja i restitució cro-
màtica objectiva dels revestiments.

Una restauració professional i respon-
sable és la millor garantia de durabilitat 
de l’obra realitzada a l’hora que respecta 
l’autenticitat i valors de l’edifici. ■

La responsabilitat exigible en una intervenció sobre 
un edifici també implica la figura del promotor i es 
materialitza deixant-se assessorar per tècnics qualificats


