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  1. INTRODUCCIÓ  
 

Aquesta memòria presenta la intervenció de conservació-restauració de les façanes de l’edifici de la 

Pia Almoina –actual Museu Diocesà de Barcelona– orientades al Pla de la Seu núm.2 (façana sud) i a 

l’Avinguda de la Catedral núm.4 (façana oest). 

 

La intervenció es va realitzar en dues fases. La primera, del 29 de desembre de 2014 al 30 de març de 

2015, té per objectiu fer l’estudi de la façana i elaborar la diagnosi1 ; la segona, feta del 3 de juny al 14 

d’agost del 2015, correspon pròpiament a la intervenció de conservació-restauració 2.  Anteriorment 

a aquests projectes, l’arquitecte Jaume Miret Mas3, elabora una proposta d’actuació que queda 

recollida i serà ampliada amb les dades obtingudes quan s’elabora la diagnosi, durant la primera 

actuació. 

 
Si bé la primera intervenció (Fase de Diagnosi) es fa sota la direcció de Francesc Potau (Groc Grup 

Àmbit SL) es subcontracta, per a algunes tasques, l’empresa Arcovaleno Restauro SL. La segona 

intervenció (Fase Intervenció) es fa sota la direcció de Rudi Ranesi que mantindrà la col·laboració amb Groc Grup.  

 

És important assenyalar que, per motius econòmics, la promoció atura l’actuació prevista en el projecte 

(Veure nota 2: Annex-Intervenció Fase 1), de manera que aquest només s’executa parcialment. Així, queda 

pendent –i en el moment de redacció de la memòria, transcorreguts ja sis anys, no s’ha reprès– de fer la 

façana nord, en correspondència amb la torre de la muralla romana, i es redueix la intervenció a les 

façanes sud i oest on es portaran a terme les operacions més essencials, previstes i descrites en el 

projecte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Projecte d’Intervenció Arqueològica de Restauració i Adequació. Pia Almoina-Museu Diocesà de Barcelona. 
Diagnosi i Intervenció de la Façana. Codi 053/15. Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona. Àrea 
d’intervencions en Patrimoni. Josep Lluís Alay. Barcelona, maig 2014. 
2 Projecte d’Intervenció Arqueològica de Restauració i Adequació. Pia Almoina-Museu Diocesà de Barcelona. 
Annex-Intervenció Fase 1. Codi 053/15. Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona. Àrea d’intervencions 
en Patrimoni. Montserrat Pugès – Josep Pujades. Barcelona,  juny de 2015. 
3 Projecte de neteja de la façana del Museu Diocesà de Barcelona -Pia Almoina- a l’Avinguda de la Catedral, 4. 
Barcelona, octubre 2014. 
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  2. DESCRIPCIÓ DEL CONJUNT  
 

Abans d’entrar en matèria en l’explicació dels eixos que han marcat la intervenció realitzada, oferim 

una breu descripció del conjunt, fent especial esment a les etapes constructives de l’edifici, les 

tipologies arquitectòniques i els materials constitutius, aspectes indispensables per a un major 

coneixement de l’objecte d’intervenció.  

 

Per a la descripció ordenada de les façanes, tots els elements arquitectònics o decoratius s’han 

identificat mitjançant una nomenclatura –que fa referència a la classificació genèrica de l’element– i 

una numeració correlativa seguint l’ordre dels alçats; paraments (per alçats), cornises (C), finestres (F), 

portes (P), escales (S), galeries (G), arcades (A) i elements escultòrics o inscripcions (E). 

 

2.1. CONTEXT HISTÒRIC i USOS DE L’EDIFICI 

 
La Pia Almoina de Barcelona (o l’Almoina dels Pobres de la Seu, com es coneixia fins a principis del 

segle XV), va ser una institució capitular de caire benèfic, fundada el 1161 per la Canongia de Barcelona, 

per al sosteniment diari de cent pobres. Inicialment es trobava ubicada al refectori dels canonges i 

després en un edifici situat al costat del claustre de la Catedral, però la construcció del claustre gòtic 

(1382-1448) va fer plantejar la necessitat de construir una nova seu. 

 
L’any 1424 es va adquirir el solar que havia ocupat l’antic Hospital de la Santa Creu i de Santa Eulàlia 

(segle XI) i la Canonja4. Durant l’últim terç del segle XV (en data inconcreta però posterior al 1448) es 

va començar a construir l’actual edifici de la Pia Almoina, aprofitant en part les estructures preexistents 

de la muralla romana (corresponents a l’angle nord del recinte defensiu de Bàrcino) i de l’antic 

Monestir dels Celestins5. Al primer cos gòtic del segle XV se li adossarà, pel costat de ponent i ja a 

mitjans del segle XVI, un nou cos d’estil renaixentista, en el moment en què les transformacions 

urbanístiques de la zona van comportar l’enderroc d’algunes cases de l’antic carrer de la Corribia. 

 
En època medieval la Pia Almoina va esdevenir una de les principals institucions assistencials de la 

ciutat, i el seu patrimoni es va expandir de manera notable durant el segle XIV6. A partir del segle XVII 

va anar perdent força, el segle XVIII ja es va tancar el refectori (tot i que l’edifici encara va rebre algunes 

reformes importants), i el 1841, amb la desamortització, es va clausurar la institució. L’edifici va ser 

ocupat per la Guàrdia de la Ciutat i per la comunitat de les monges Paulines. Després es van iniciar les 

reformes per a allotjar-hi els Jutjats Municipals de Primera Instància, però poc després l’edifici va 

passar a mans particulars. A principis del segle XX a tenir un ús residencial (habitatges particulars) i 

comercial (botigues). 

 
Ja a mitjans del segle XX es va reconfigurar el teixit urbà de l’entorn; l’obertura de la Via Laietana i de 

l’Avinguda de la Catedral van “alliberar” l’edifici de la Pia Almoina i van deixar al descobert els vestigis 

de la muralla romana (d’acord amb el pla de revalorització de la muralla d’Adolf Florensa). 

 
 
 

 
4 Edifici adossat a l’angle nord de la muralla romana, on fins el 1369 hi va viure la comunitat de canonges agustinians 
de la catedral. El 1400 es va enderrocar l’edifici i també part de la muralla romana. 
5 Aquest s’havia començat a construir, en el mateix emplaçament, el 1408, però l’obra va quedar inacabada. 
6 Pizcueta i López, T; L’Origen del Patrimoni de la Pia Almoina a Barcelona a la primera meitat del segle XIV. 
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A partir del 1982 s’hi va començar a plantejar el trasllat del Museu Diocesà de Barcelona7. El 1989 el 

Bisbat de Barcelona impulsa la primera gran rehabilitació de l’edifici, sota projecte de l’arquitecte J.Mª 

Botey, per tal d’adequar i ampliar les instal·lacions del museu. Aquestes obres van anar acompanyades 

d’una intervenció arqueològica (1992-1993), duta a terme pel Centre d’Arqueologia de Barcelona i sota 

direcció de Josep Oriol Granados. Els treballs van posar de relleu les transformacions arquitectòniques 

de l’interior de l’edifici fins a la seva configuració actual, així com les transformacions urbanístiques 

que van tenir lloc, sobretot en època medieval, al sector septentrional de la ciutat emmurallada. 

 

Es va constatar l’existència d’alguns fragments de l’antiga muralla romana (tan de la fundacional del 

segle Iac com de la baix imperial del segle IV), de l’intervallum, de diverses restes medievals i d’altres 

vestigis d’èpoques posteriors. Per a un major coneixement d’aquesta qüestió, remetem a la Memòria 

de la Intervenció Arqueològica a la Pia Almoina 8, de la que n’hem extret la major part de les 

informacions històriques de l’edifici. 

 

2.2. CRONOLOGIA CONSTRUCTIVA, TIPOLOGIES ARQUITECTÒNIQUES i MATERIALS 

 
L’edifici actual, construït tot ell amb gres de Montjuïc, es troba conformat per dos cossos adossats en 

disposició perpendicular. Aquests dos cossos corresponen a dos moments constructius diferents i han 

sofert diverses reformes posteriors, però malgrat les diferències formals i estilístiques mantenen, a 

nivell de façana, una aparença força uniforme, donada per l’ús del mateix material constructiu i per la 

simplicitat de formes. 

 
Els paraments es troben construïts amb aparell regular, conformat per carreuons de dimensions 

mitjanes, disposats en filades horitzontals i en posició de trencajunts. Les cantoneres de l’edifici, així 

com l’emmarcament de les obertures, es troben ressaltades per carreus ben escairats i de majors 

dimensions. A totes les façanes hi predomina la varietat grisosa d’aquest gres (pedra força dura i 

compacta), però també hi trobem alguns blocs més groguencs o bé vermellosos (pedra més alterable 

per la riquesa en argiles i òxids de ferro)9. 

 
A nivell constructiu destaca la varietat tipològica de les obertures (rectangulars, en arc de mig punt o 

en arc escarser)10, però aquesta diversitat de formes no interfereix en la visió homogènia del conjunt, 

en bona part gràcies a la seva austeritat ornamental. 

 
7 El museu s’havia fundat el 1916, com a Museu Arqueològic Diocesà de Barcelona, amb seu a la planta baixa del 
Seminari Conciliar (edifici d’Elies Rogent al carrer Diputació de Barcelona), i sota direcció de l’historiador Manuel 
Trens. A partir del 1982 Josep Maria Martí i Bonet n’assumeix la direcció, i es comença a planificar el trasllat a la 
Pia Almoina. Després de la restauració de l’edifici, el museu serà reinaugurat el 23 de setembre de 1991, a càrrec 
de l’Arquebisbe de Barcelona Ricard Maria Carles. http://www.cultura.arqbcn.cat/museu_historia_cat.php 
8 Granados, Josep Oriol; Memòria de la Intervenció Arqueològica a la Pia Almoina, Barcelona. Àrea de 
Coneixement i Recerca del Centre d’Informació i Documentació del Patrimoni Cultural. Direcció General del 
Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1993. 
9 La pedra de Montjuïc procedeix de l’explotació de les pedreres d’aquesta muntanya, que van proporcionar gran 
part del material constructiu per a la ciutat de Barcelona des d’època romana i fins a mitjans del segle XX. A nivell 
geològic, es tracta d’una pedra sedimentària detrítica (gres quarsífer del Miocè); és una pedra força resistent, 
però alhora fàcil de treballar. Segons la seva cementació, més o menys argilosa, diferenciem les varietats 
popularment anomenades de “blanquet” i “rebuig”. El color vermell ve donat per la presència d’òxids de ferro 
que, juntament amb una porositat més elevada, fan que la pedra sigui més alterable. 
10 Portes en arc de mig punt (P1) i en arc escarser (P2, P3 i P4); finestres en arc de mig punt (F1), rectangulars (F3, 
F4, F5, F10, F11, F13, F14, F15, F16, F20, F21 i F22) i en arc escarser (F2, F6, F7, F8, F9, F12, F17, F18, F19); galeries 
(G1 i G2) amb arcades en arc escarser (A1-A28). 
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Els carreus dels paraments estan rejuntats amb morter de calç i sorra. En bona part de les superfícies 

es troben regularitzats per encintats en relleu, molts dels quals van ser afegits en èpoques posteriors; 

tan a les juntes com en els encintats hi trobem un variat repertori de morters de calç i ciment, fruit de 

les diverses intervencions de reparació o de manteniment de l’edifici. 

 
Pel que fa als revestiments, destaquem que al damunt de la porta P4 (façana oest) s’hi conserva un 

únic fragment d’esgrafiat carreuat, realitzat amb morter de calç i sorra (M1); sembla força antic, però 

no podem precisar si es tracta de l’original renaixentista, ni si en algun moment va revestir la totalitat 

de les façanes. Apuntem però que alguns dels encintats més antics (M2 i M3) semblen també restes 

d’antics esgrafiats carreuats, dels quals només se’n conservaria la capa superior. 

 

També es conserven algunes restes d’emblanquinat (presents de manera dispersa en alguns carreus), 

així com restes de policromia (pintura a la calç o similar) en algunes zones de la galeria superior (G1 i 

G2), al guardapols i mènsules del portal P1 (E11), i als baixos relleus que presideixen l’accés al cos gòtic 

(E2, E3 i E4). Pel que fa als materials constitutius, mencionem també les teules ceràmiques de la cornisa 

superior del teulat gòtic (C1), els reixats de ferro forjat d’algunes finestres (F5, F11, F13, F14, F15, F16, 

F20 i F22), o les incrustacions de plom de la inscripció incisa en un dels carreus de l’angle sud-oest de 

l’edifici (E7). 

 
2.2.1. COS GÒTIC (Últim terç del Segle XV) 

 
L’edifici primigeni té la seva façana principal (sud) orientada al Pla de la Seu; la façana posterior (nord) 

dóna al carrer de la Tapineria, i la façana lateral (est) a la baixada de la Canonja. Presenta una planta 

rectangular (amb el costat nord esbiaixat pel seu adossament a la muralla romana) i alçat en tres 

plantes. La teulada a dues vessants té el carener perpendicular a la façana principal, i un voladís amb 

cornisa polilobulada de teules ceràmiques (C1). 

 
El portal d’accés (P1) s’obre en un arc de mig punt, adovellat i sense timpà, i amb guardapols motllurat 

sobre mènsules esculpides (elements amb restes de policromia, E11). Al portal s’hi accedeix mitjançant 

una petita escala (S1), i al damunt hi trobem un relleu amb els atributs de La Passió de Jesús (E3), 

flanquejat per l’escut del Capítol Catedralici (E4) i la imatge de Santa Eulàlia (E2). A la part superior 

esquerra de la façana, al costat de la galeria renaixentista, hi trobem una gàrgola esculpida en forma 

d’animal fantàstic (E1). En un carreu cantoner de l’angle sud-est hi destaca també una inscripció amb 

lletres gòtiques tallades en baix relleu, on s’hi llegeix el nom de la institució (E5). 

 
2.2.2. COS RENAIXENTISTA (Segle XVI, 1542-1546) 

 
L’ampliació renaixentista va consistir en l’afegit d’un cos longitudinal adossat al cos gòtic pel costat de 

ponent. Aquest afegit va comportar la remodelació dels espais interiors, i es troba estretament vinculat 

a la transformació urbanística de l’entorn més immediat; el 1546 es va enderrocar part de la muralla i 

de les cases que se li adossaven, per tal d’obrir i eixamplar la plaça davant del portal major de la Seu. 

 
La planta quadrangular irregular de la nova construcció es deu a l’alineació amb l’antic carrer de la 

Corribia i a l’adossament de la muralla romana, de la qual n’incorpora part d’un mur i una torre 

octogonal (la que es corresponia a l’angle nord de la fortificació). El cos presenta quatre pisos en alçat, 

inclòs el semisoterrani que salva el desnivell del terreny existent. L’accés principal es produeix pel 

costat de ponent (portal P4, a l’actual Avinguda de la Catedral), encara que al costat sud també hi 

trobem dues portes (P2 i P3) amb dues petites escales (S2 i S3), seguint l’esquema del cos gòtic. 
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Les dues façanes es troben rematades per una galeria porxada (G1 -façana sud- i G2 -façana oest-), 

formada per la successió de 28 arcs escarsers sobre columnetes d’ordre toscà. Es té constància 

documental que aquesta galeria va ser construïda el 1546 pel mestre de cases Tomàs Barça, i que va 

ser dissenyada en sintonia amb la galeria existent a la Casa del Degà. A l’angle sud-oest de l’edifici hi 

destaquen l’escut catedralici esculpit en baix relleu (E8) i la data 1546, incisa a la pedra i amb 

incrustacions de plom (E7). A la part superior de la façana de ponent hi destaquen una gàrgola 

esculpida en forma d’animal fantàstic (E10) i un carreu (possiblement reaprofitat) amb una inscripció 

incisa (E9). A la façana meridional hi trobem tres llindes amb altres inscripcions incises on s’hi llegeix 

la data 1743 (E6, F11 i F13). 

 

2.3. REFORMES i RESTAURACIONS POSTERIORS 

 
En els segles posteriors l’edifici va rebre diverses actuacions de reforma i d’adequació als múltiples 

usos que l’immoble va tenir al llarg del temps; en època més moderna també es van dur a terme vàries 

intervencions de rehabilitació, restauració i manteniment. 

 
A nivell de façanes però, aquestes intervencions són força desconegudes, tan a nivell de modificacions 

arquitectòniques com a nivell de revestiments. Atesa la manca d’un estudi històric acurat, no podem 

proposar una aproximació sobre l’evolució arquitectònica i decorativa de les façanes, ni tampoc podem 

acotar les cronologies precises de cada element. Apuntem però que a simple vista s’aprecien algunes 

variacions formals en els paraments, i que també són evidents diverses operacions de transformació o 

cegat d’obertures. 

 
Sabem que almenys una de les reformes es deuria efectuar el 1743, tal com indiquen les dates gravades 

a les llindes de tres finestres de la façana del Pla de la Seu (E6.a a la llinda d’una antiga finestra avui 

cegada-, E6.b a la llinda de la finestra F11, i E6.c a la llinda de la finestra F13), però desconeixem 

l’envergadura que va tenir aquesta intervenció. 

 
A través de fotografies antigues també veiem com, en algun moment, la galeria superior (almenys la 

de la façana sud -G1-) es va tancar amb vidre i se li van cegar algunes arcades (A1, A4 i A13), segurament 

en correspondència amb alguna reforma de l’espai interior de l’últim pis. En aquest moment, el 

parament del cos superior de la façana renaixentista presentava un revestiment avui desaparegut. 

 
Destaquem també que molts dels encintats en relleu van ser afegits en èpoques posteriors, en el què 

entenem com una reinterpretació historicista de les façanes, que va proporcionar una estètica 

neomedieval al conjunt arquitectònic. Desconeixem com s’articulaven els paraments exteriors a nivell 

ornamental, però no es descarta l’existència d’un antic revestiment carreuat, que avui es troba 

pràcticament desaparegut; en serien indicis el fragment de revestiment que es conserva a la façana 

oest (M1), i també alguns dels encintats actuals (M2 i M3), que com ja hem explicat semblen restes 

d’antics revestiments esgrafiats. 

 
Per últim, remarquem que són força evidents diverses reparacions modernes, sobretot aquelles 

realitzades mitjançant la substitució de carreus i la incorporació de diverses morters i ciments 

(reparacions, juntes i encintats). Aquesta qüestió s’analitzarà amb més deteniment a l’apartat dedicat 

a l’estat de conservació, ja que l’afegit d’alguns dels materials s’ha de considerar com una alteració 

(morfològica, material i estètica) de l’original gòtic i renaixentista. 
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Fotografies antigues de l’alçat sud. S’hi observa 
el tancament i el cegat parcial de la galeria 
superior, i la presència d’un revestiment al cos 
superior de la façana renaixentista. A la primera 
fotografia també s’hi aprecia que la porta P3 
(actualment en arc escarser) antigament era 
rectangular (reforma segurament relacionada 
amb la modificació de la finestra superior, de la 
qual actualment només se’n conserva la llinda 
amb la data 1743). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alçat sud: el cos gòtic (dreta) i 
el cos renaixentista (esquerra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alçat oest i alçat nord 
(cos renaixentista). 
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  3. ESTAT DE CONSERVACIÓ  
 

En termes generals, al començament de les obres les façanes es trobaven en un estat de conservació 

variable, entre regular i dolent11 segons les zones i els elements, si considerem la gran quantitat de 

brutícia i de materials afegits, i sobretot el perill de despreniment de matèria que presentaven alguns 

dels encintats. També es van detectar altres alteracions que, en major o menor grau, afectaven 

l’estabilitat dels materials constitutius (pedra, morters i ceràmica). Aquesta valoració parteix d’un 

examen organolèptic superficial, i no contempla possibles afectacions estructurals. 

 
A continuació s’identifiquen i es descriuen les principals alteracions detectades. En valorem el seu 

abast i l’afectació que tenen per al conjunt, tan a nivell estètic com a nivell de conservació dels 

materials, i apuntem en la mesura del possible els factors que les han pogut ocasionar. Agrupem les 

alteracions en tres grans grups, en funció dels factors d’alteració extrínsecs12 , que originen i 

desencadenen un seguit de mecanismes i processos de degradació que s’interrelacionen entre si. 

 
3.1. FACTOR AMBIENTAL 

 
En primer lloc cal tenir en compte que, com a conjunt situat a l’exterior i per tant exposat a la 

intempèrie, les façanes i sobretot els elements decoratius es presenten especialment vulnerables a les 

condicions ambientals de la seva ubicació. L’exposició dels materials a les variacions 

termohigromètriques de l’ambient, a la incidència lumínica i als agents atmosfèrics (pluja, vent, etc.) 

són factors que han desencadenat, afavorit o accelerat bona part de les patologies detectades. 

 
3.1.1. ALTERACIONS FÍSICO-QUÍMIQUES 

 
● Dipòsits de pols i brutícia: La presència de brutícia generalitzada, tan superficial (dipòsits de pols) com 

adherida (recobriments, sediments i concrecions), era una de les alteracions que més afectava el 

conjunt a nivell visual. Es concretava en forma d’enfosquiment generalitzat o bé en forma de taques 

negres, distribuïdes de manera dispersa però concentrades sobretot a les part baixes dels paraments 

(on hi havia un component greixós degut al tacte de les mans dels visitants) i en diverses zones de 

circulació i/o retenció d’aigua (gàrgoles, cornises i ampits d’obertures). Aquestes taques sovint eren 

difícils de distingir a ull nu de la possible però puntual formació de crosta negra (crosta de sulfat càlcic)13 

o del recobriment biogènic al que ens referirem més endavant. 

 
● Sals solubles: Es detectaven eflorescències salines (sals visibles en superfície) a les parts inferiors dels 

paraments (sobretot a l’extrem sud de la façana oest), i també en alguns punts de les parts altes (galeria 

superior i gàrgoles), en relació a la circulació d’aigua en aquestes zones. Considerant que la presència 

de sals és inherent a l’estructura mineralògica dels materials inorgànics (pedra, morters i ceràmica), i 

que també es veu afavorida per la presència de ciments, cal suposar també la presència de sals no 

visibles (criptoflorescències). 

 

11 Escala de valors 1-5: estat de conservació bo (1/5), regular (2/5), dolent (3/5), molt dolent (4/5) i ruïnós (5/5). 
12 Els factors d’alteració extrínsecs són aquells que deriven de fonts externes al monument. Cal diferenciar-los 
dels factors intrínsecs, que són aquells que deriven de les pròpies característiques dels materials (composició 
química, propietats físiques, estructura mineralògica de la pedra, etc.) i que en determinen la seva alterabilitat o 
alteració potencial. 
13 Crosta formada per un mecanisme d’alteració de tipus física-químic que ve determinat per la presència de 
partícules en suspensió en l’aire contaminat. 
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Per aquest motiu, es van evitar els sistemes aquosos durant els processos de neteja. Recordem que les 

sals poden afectar de manera significativa la conservació del suport petri; els successius cicles 

d’hidratació i recristal·lització de les sals (degut a les variacions termohigromètriques de l’ambient) 

creen tensions mecàniques als porus de la pedra, afavorint-ne la disgregació (arenització i 

pulverulència) i la descohesió (exfoliació, descamació, desplacació), a banda d’alterar l’aspecte estètic 

de l’obra. 

 
● Corrosió d’elements metàl·lics: La corrosió és una reacció química del metall en relació amb el medi, 

sobretot pel seu contacte amb l’aire, que es veu catalitzada i accelerada per la presència d’humitat i el 

contacte amb l’aigua. Davant d’aquest tipus d’alteració, s’ha hagut de tenir en compte l’oxidació dels 

metalls presents a les façanes, però també l’afectació de la pedra circumdant: 

 
- Els reixats de ferro forjat de les finestres (F5, F11, F13, F14, F15, F16, F20 i F22), tot i que es trobaven 

recoberts per una pintura especial per a metalls a l’exterior, presentaven oxidacions en forma de rovell 

(hidròxids fèrrics i ferrosos), encara que aquest no semblava afectar les propietats metàl·liques del 

material. Sí que constituïen un factor d’alteració de la pedra, en canvi, les oxidacions del suport lític 

que es detectaven en els punts d’ancoratge dels barrots de ferro, i d’altres elements metàl·lics 

encastats als paraments de les façanes (elements aliens per a l’ancoratge del sistema elèctric i d’altres). 

 
- La canal de coure afegida a la gàrgola de la façana oest (E10) també patia una oxidació superficial en 

forma de pàtina verda (per formació de malaquita -di hidròxid de carbonat de coure-), que afectava de 

manera directa al suport lític de la gàrgola esculpida (recobriment verdós). 

 
3.1.2. ALTERACIONS FÍSICO-MECÀNIQUES 

 
● Erosió hídrica i presència d’humitats: El factor hídric ha generat i incidit en un seguit d’alteracions, ja 

sigui per l’acció física de l’aigua directa (efecte erosiu de l’aigua de la pluja i presència d’escorrenties) 

o per efecte de l’aigua indirecta, ja que la presència d’humitat està en l’origen de gairebé tots els 

mecanismes d’alteració (com ara la presència de sals o la disgregació de la pedra). En aquest sentit, 

resultaven especialment conflictives: 

 
- L’erosió hídrica: Afectava a tots els elements que per la seva ubicació queden desprotegits de l’aigua 

de pluja, però resultava molt més evident en els blocs de pedra rics en argiles i òxids de ferro (de to 

vermellós i més alterables); podem parlar doncs d’una erosió de tipus diferencial, en relació a 

l’estructura sedimentària de la pedra, que es veu més erosionada en les bandes més toves que en les 

bandes més compactes. Destaquem també que l’absència de voladís a la teulada del cos renaixentista 

havia afavorit les escorrenties i la proliferació de recobriment biogènic a les filades superiors dels 

paraments. 

 
- Les humitats per capil·laritat: Són presents a les parts baixes dels paraments, i especialment a la 

cantonada sud-oest de l’edifici; la retenció d’humitat en aquestes zones havia afavorit la presència de 

brutícia adherida i concrecions, l’aparició de sals i la proliferació de pàtina biològica. 



MEMÒRIA DE RESTAURACIÓ | FAÇANA PIA ALMOINA | BARCELONA, GENER 2021  

15 

 

 

● Trencaments, descohesions, disgregacions i pèrdues de matèria: Pel que fa a les alteracions 

mecàniques detectades, convé distingir entre: 

 
- Els carreus dels paraments: Presentaven també una alteració de tipus diferencial en relació a 

l’estructura mineralògica de la pedra de Montjuïc. La varietat gris, malgrat algunes alteracions 

d’afectació lleu, es trobava força consistent. Els blocs de la varietat groga i sobretot de la vermellosa 

es trobaven més alterats; presentant disgregacions, exfoliacions, desplacacions i retrocessos 

superficials en forma d’erosió. També incidien negativament en la conservació del conjunt la presència 

d’esquerdes i el rejuntat insuficient (segons les zones, per disgregació i/o pèrdua del morter), ja que 

generaven punts d’entrada d’aigua, d’acumulació de brutícia i d’arrelament de plantes superiors de 

creixement espontani. 

 
- Les decoracions escultòriques: El suport lític presentava algunes alteracions com erosions, 

exfoliacions, desplacacions, fissures i escantonats puntuals. Tot i que els volums escultòrics no 

presentaven importants pèrdues d’informació iconogràfica14, cal tenir en compte que la pedra, en la 

seva ubicació actual, pot presentar amb el temps cert perill potencial de degradació accelerada. 

 
- Els encintats i vestigis de revestiments: Presentaven nombroses zones de pèrdua, així com diverses 

fractures (fissures i esquerdes), disgregacions i descohesions (bosses d’aire i separació respecte al 

suport mural), que en alguns punts suposaven un clar perill de despreniment de matèria. 

 
- Les restes d’emblanquinats (carreus) i de policromia (E2, E3, E4, E11, G1, G2): S’havien perdut gairebé 

en la seva totalitat (estat fragmentari), eren de difícil lectura i presentaven descohesions puntuals. 

 
- Els elements ceràmics de la cornisa gòtica (C1): Presentaven algunes fissures i esquerdes, així com 

disgregacions i exfoliacions superficials. 

 
3.2. FACTOR BIOLÒGIC 

 
En segon lloc cal tenir en compte el factor biològic que, associat a la presència d’organismes vius, pot 

produir alteracions diverses, tan de tipus físic (creixement radicular de plantes superiors, retenció 

d’humitat, etc.) com químic (producció d’àcids, formació d’oxalats, alteracions cromàtiques, etc.). 

 
● Plantes superiors: Arreu de les façanes no es detectava la presència de plantes superiors, però sí en 

l’entorn immediat de l’escala i rampa d’accés del costat sud de l’edifici. Es tractava d’una qüestió bàsica 

de manteniment, que s’hauria de contemplar en l’establiment d’un pla de manteniment regular. 

 
● Recobriments biogènics: En diverses zones hi trobàvem una notable presència de recobriments 

biogènics, formats per líquens, fongs i microorganismes. La pàtina biològica, segons les zones, era 

homogènia i força prima o bé adquiria un gruix considerable, i prenia diverses tonalitats, entre el negre-

gris i el verd-groguenc. Destaquem com a zones més afectades alguns punts de circulació i/o retenció 

d’aigua; les parts inferiors dels paraments afectades per les humitats per capil·laritat, les cornises i 

ampits de les obertures, i les gàrgoles (E1 i E10). 

 
 
 

14 A excepció de la figura de Santa Eulàlia (E2), que ha perdut el cap, però aquesta alteració més aviat semblava 
fruit d’un acte intencionat. 
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A simple vista no podem determinar el grau de biodeterioració que patien els substrats (pedra, morters 

i ceràmica), però és molt probable que l’activitat metabòlica dels organismes estigués afavorint la seva 

alteració química (en el cas que els organismes alliberessin àcids nítrics, amoníacs o diòxid de carboni) 

i potenciant l’acció erosiva de l’aigua. 

 
● Restes animals: Mencionem també la presència de diverses restes animals, com teranyines, nius 

d’aranya i fins i tot un niu de colom (instal·lat en un forat de la façana nord), o els excrements d’aus, 

dipositats sobretot en les línies horitzontals de cornises i ampits de les obertures. Recordem que els 

excrements, degut a l’efecte corrosiu del àcids nítric i fosfòric que contenen, podien estar afavorint 

l’alteració química del suport petri. 

 
3.3. FACTOR ANTRÒPIC: MATERIALS AFEGITS EN INTERVENCIONS ANTERIORS 

 
Com ja hem mencionat en parlar de les intervencions que han sofert les façanes, es detectaven alguns 

elements afegits i nombroses reparacions d’època moderna que, en major o menor grau, alteraven el 

conjunt ja sigui a nivell d’apreciació estètica o a nivell de conservació dels materials constitutius. Tot 

plegat feia que fos difícil d’establir fins a quin punt es conservaven els materials originals, i com aquests 

s’havien vist eliminats, modificats, reposats o reinterpretats al llarg del temps. 

 
● Elements aliens: Com a elements aliens a l’obra destacaven el sistema d’enllumenat que recorria 

horitzontalment la pràctica totalitat de la façana sud (dos fanals i cablejat elèctric), la canal de coure 

inserida a la gàrgola E10 (façana oest), o les plaques dels noms del carrer i d’identificació de l’edifici. 

 
● Reparacions i modificacions dels paraments: Fruit de les diverses actuacions de rehabilitació i 

manteniment de l’edifici, es detectaven: 

 
- Carreus i elements arquitectònics substituïts: Eren força visibles, sobretot per la seva diferència 

cromàtica respecte l’original. Destacaven sobretot els tres blocs superiors de la cantonera sud-oest, i 

les tres filades superiors de l’alçat nord (recrescut que probablement modifica el pendent del teulat 

original). També a la galeria superior de la façana sud (G1) hi trobàvem substituïts alguns elements 

arquitectònics; les columnes exemptes de les arcades A1, A2, A3 i A4, la columna esquerra de l’arcada 

A5 (excepte la base), la base de la columna esquerra de l’arcada A14, i també algunes dovelles dels 

arcs escarsers. 

 
- Reparacions i juntes: Diverses reparacions, aleatòries i disperses, eren visibles arreu dels paraments, 

amb l’afegit de morters de calç i ciments diversos, i a vegades també amb la incorporació de materials 

ceràmics de farciment. Aquests materials sovint es trobaven aplicats de manera poc curosa, molts 

d’ells es trobaven en mal estat de conservació, i en general provocaven un aspecte de deixadesa que 

distorsionava i desmereixia el conjunt original. Ens referim a algunes intervencions per al cegat 

d’obertures (generalment antigues), el rejuntat de carreus (allà on s’havia perdut el morter original) o 

la reparació dels desperfectes de la pedra (reintegració d’esquerdes, forats i pèrdues, d’entre les quals 

destacaven les reconstruccions volumètriques de la galeria superior i de l’emmarcament d’algunes 

finestres). 
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- Encintats en relleu: Presentaven un tractament desigual segons les zones, tan pel que fa a la 

morfologia com pel que fa als materials constitutius. Realitzats amb diversos morters de calç i ciments, 

eren fruit dels refets i reproduccions d’encintats duts a terme en diversos moments de la història de 

l’edifici, i per tant sovint es trobaven superposats els uns amb els altres. Alguns d’ells eren força antics 

i fins i tot semblaven els vestigis d’un anterior revestiment esgrafiat (no necessàriament primigeni), 

mentre que d’altres eren resultat d’èpoques molt més modernes. El seu estat de conservació era 

variable segons les zones i segons els tipus de morters i ciments; alguns d’ells presentaven un imminent 

risc de despreniment, amb el conseqüent perill que això suposava per als vianants. 

 
● A partir de la identificació dels principals morters que es conservaven (esgrafiats, encintats, morters 

de junta i reparacions diverses), es va procurar establir la idoneïtat de la seva conservació o possible 

eliminació, en base a una consideració estètica (si suposaven o no una alteració visual del conjunt) i a 

una consideració conservativa (si malmetien la conservació dels materials constitutius). En aquest 

sentit, i a nivell general, assenyalem que la presència de ciments s’havia de considerar nociva per a la 

conservació dels materials originals, ja que poden afavorir l’aparició o agreujament d’algunes 

alteracions irreversibles (tensions mecàniques, presència de sals, despreniments de matèria, etc.). 

 
*La ubicació precisa dels diversos morters es mostra gràficament als Plànols 08 i 09. 

*La conveniència o no de la seva eliminació es concretava a la Proposta d’Intervenció del projecte. 
 
 

Restes d’esgrafiats Descripció Estat conservació Ubicació 

M1 
 

 

- Fragment d’un 

revestiment amb 

carreuat esgrafiat. 

- Morter de calç. 

- Presenta disgregacions 

i descohesions puntuals. 

- El trobem a la façana 

oest, al damunt de la 

porta P4. 

M2 
 

 

- Encintat blanc força 

allisat; sembla el vestigi 

d’un antic esgrafiat 

carreuat que hagi 

perdut la capa inferior. 

- Morter de calç. 

- Presenta disgregacions 

i descohesions en la 

major part de les 

superfícies. 

- El trobem en bona 

part del cos 

renaixentista, tan a la 

façana sud (extrem de 

ponent) com a la 

façana oest. 

M3 
 

 

- Encintat blanc de 
granulometria més 
gruixuda; sembla el 
vestigi d’un antic 
esgrafiat carreuat que 
hagi perdut la capa 
inferior. 
- Morter de calç. 

- Presenta descohesions 

puntuals, però sobretot 

disgregacions. 

- El trobem a la façana 

sud del cos 

renaixentista (extrem 

de llevant). 
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Morters de junta Descripció Estat conservació Ubicació 

M4 
 

 

- Morter de calç que 

sembla força antic, tot i 

que no podem 

assegurar que es tracti 

de l’original. 

- Color blanquinós. 

- Presenta disgregacions 

i descohesions puntuals. 

- Bàsicament el 

trobem a la façana sud 

del cos gòtic, però 

també a l’extrem més 

oriental de la façana 

sud renaixentista. 

M5 
 

 

- Morter de calç afegit 

en alguns reforma 

posterior. 

- Color rosat i 

granulometria força 

fina. 

- Es troba en bon estat, i 

generalment està ben 

aplicat (no resulta 

dissonant pel que fa a la 

volumetria). 

- El trobem sobretot a 

les juntes de la galeria 

superior (G1 i G2), 

però també en altres 

punts com ara a les 

dovelles de la finestra 

F2. 

M6 
 

 

- Morter de calç afegit 

en alguns reforma 

posterior. 

- Color gris clar. 

 - El trobem en diverses 

zones de la façana 

oest (cos 

renaixentista). 

 
 

Encintats Descripció Estat conservació Ubicació 

M7 
 

 

- Encintat gris força 

gruixut i modern. 

- Morter mixt de calç i 

ciment. 

- Es troba en mal estat; 

moltes de les zones 

descohesionades 

presenten perill de 

despreniment de 

matèria. 

- El trobem en el cos 

renaixentista: al cos 

superior (a l’entorn de 

la galeria), a la façana 

nord i en altres zones 

disperses de les 

façanes sud i oest. 

M8 
 

 

- Encintat ocre. 

- Morter de calç. 

- Presenta disgregacions 

i descohesions puntuals, 

així com nombroses 

zones de pèrdua. 

- El trobem a la façana 

sud, des de la 

cantonada sud-est i 

fins la porta P3, a una 

alçada mitja entre els 

portals P1, P2 i P3. 

M9 
 

 

- Encintat de ciment 

gris. 

- Es troba en mal estat; 

moltes de les zones 

descohesionades 

presenten perill de 

despreniment de 

matèria. 

- El trobem en bona 

part del cos 

renaixentista, i en 

bona part sobreposat 

al morter M4. 
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Reparacions Descripció Estat conservació Ubicació 

M10 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- Aquesta categoria 

inclou altres morters i 

ciments (ciments cola, 

pòrtland i altres), 

utilitzats per a 

reparacions diverses i 

per al rejuntat de 

carreus en vàries zones 

de les façanes. 

- Estat de conservació 

variable, segons els 

tipus de morters i 

ciments. 

- Els trobem presents 

de manera dispersa 

arreu de les façanes, i 

de manera força 

generalitzada a les 

parts inferiors dels 

paraments. Destaca 

sobretot l’arrebossat 

de ciment del frontis 

de la cornisa C1. 
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  4. INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ  
 
 

4.1. OBJECTIUS, CRITERIS i LÍNIA D’ACTUACIÓ 

 
La intervenció realitzada, tot i ser molt parcial respecte al previst en el projecte inicial, va tenir com a 

a objectiu la recuperació del conjunt arquitectònic de les façanes i dels diversos elements que s’hi 

conserven, originals o afegits, si aquests tenien una significació història rellevant, i sempre i quan no 

malmetessin la conservació o la lectura de l’original. Així, la preservació dels valors arquitectònics i 

històrico-artístics del conjunt es va plantejar en base a dos objectius principals: 

 
● La millora de les condicions de conservació, mitjançant l’estabilització de les alteracions, i la 

minimització (en la mesura del possible) dels factors d’alteració que originaven o afavorien els 

mecanismes de degradació dels materials constitutius. 

 
● La millora de la dimensió estètica; per tal de millorar la lectura del conjunt i dels seus elements més 

característics, es va parar especial atenció a les operacions de neteja i als sistemes de presentació final. 

 
La línia d’actuació va seguir el criteri de mínima intervenció. En aquest sentit, la correcta conservació 

del conjunt requeria de les operacions de sanejat i neteja de les superfícies, la consolidació dels 

materials que necessitaven recuperar l’estabilitat física, i el rejuntat de carreus allà on l’original 

resultava insuficient. 

 

PLA DE TREBALL   

 

L’estudi de diagnosi sobre l‘estat de conservació de la façana de la Pia Almoina –que precedeix i 

acompanya aquest document–  s’ha portat a terme dins la primera fase d’intervenció de conservació-

restauració prevista11, seguint les especificacions establertes en el Projecte d’Intervenció de 

Restauració PIR 053-15, elaborat pel Servei d’Arqueologia de Barcelona. 

 

A partir dels resultats obtinguts en la diagnosi i d’acord amb els criteris establerts en el PIR i dels 

condicionants econòmics de la propietat, es determina el següent Pla de treball: 

 

Parament de façana 

 

- Eliminació de morters dissonants i ciments afegits dels morters: 

M-10, corresponent   a un morter de ciment pòrtland –veure plànol 08 (document de Diagnosi) i plànol 

11 (Annex-Intervenció Fase 1), color taronja clar i fosc–. 

M-9 –plànol 08, color verd fosc (document de Diagnosi) i plànol 11 (Annex-Intervenció Fase 1)– . Es 

tracta d’un morter fet de ciment pòrtland, col·locat a façana en encintat. En aquesta intervenció es 

retirarà la meitat inferior de la façana.  

M-7–plànol 08, color verd clar (document de Diagnosi) i plànol 11-12 (Annex-Intervenció Fase 1)  –. És 

un morter mixt, fet de ciment i calç, de color gris. Es preveu eliminar-ne el que es troba a la part baixa 

de la façana sud, així com també el situat en el contorn de la finestra de la façana oest, a més de la 

vertical de la banda esquerra.  

 

 
11 La Diagnosi sobre l’estat de conservació l’ha portat a terme l’empresa Arcovaleno, sota la direcció de Rudi Ranesi, 
durant el mes de maig-juny 
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- Rejuntat de carreus de tots els morters eliminats –M- 7,9 i 10–  i també de: 

Les manques de morter de junt situades arreu de les façanes – color taronja en els plànols 06 i 

07(document de Diagnosi) i color granat en el plànol11-12 (Annex-Intervenció Fase 1) –. 

- Neteja, eliminació de morters  i consolidació de parts o elements deteriorats: 

 de la cornisa ceràmica plànol 11(Annex-Intervenció Fase 1). 

- Neteja de plantes inferiors –molses, algues–, eliminació de morters  despresos i substitució de 

morters de junt a la part superior de la galeria –veure plànol 04 (document de Diagnosi) i plànol 10 i 

12 (Annex-Intervenció Fase 1)–.   

- Eliminació de plantes superiors –veure plànol 04 (document de Diagnosi) –. 

- Eliminació del total de les eflorescències salines i dessalat puntual amb apòsits, color blau en els 

plànols 10 i 12 (Annex-Intervenció Fase 1) . Seguiment i control analític de les aplicacions.  

Neteja mecànica suau per a l’eliminació de la brutícia superficial –veure plànol 04-05 (document de 

Diagnosi), amb incidència a la meitat inferior de la façana. 

- Neteja mecànica amb projecció de partícules a pressió  –veure plànol 04-05 (document de Diagnosi) 

– a la part baixa de la façana, a més del rejuntat de carreus posterior – i plànol 10 i 12 (Annex-

Intervenció Fase 1)–.   

- Neteja química –apòsits de carbonat d’amoni– dels escuts i el relleu de la façana gòtica, així com 

d’aquelles zones de la part baixa que necessitin un complement a la neteja mecànica feta amb 

projecció –plànol 10 i 12 (Annex-Intervenció Fase 1)–.   

 

Emmarcaments d’obertures 

- Eliminació de morters dissonants i ciments afegits. S’actuarà a la meitat inferior de la façana, just per 

sota la línia imaginària que es crea a partir dels ampits de les finestres –veure plànol 10 i 12 (Annex-

Intervenció Fase 1)–.   

- Rejuntat de carreus amb juntes obertes, amb morter de calç, marcat de color granat en el plànol11-

12 (Annex-Intervenció Fase 1) –. 

 

4.2. PROCESSOS D’INTERVENCIÓ, MATERIALS i METODOLOGIES D’APLICACIÓ 

 
Els processos d’intervenció que descrivim a continuació es van realitzar de manera alternativa o 

simultània, segons les necessitats de cada zona. Si bé les operacions bàsiques eren similars en molts 

aspectes, a grans trets es va realitzar un tractament diferenciat entre els paraments amb encintats, els 

carreus i elements arquitectònics sense decoracions, i els elements amb decoracions escultòriques. 

 
4.2.1. ELIMINACIÓ D’ELEMENTS ALIENS i MATERIALS AFEGITS 

(*Tasca realitzada pels operaris de l’empresa Groc, adjudicatària de l’obra) 

 
En primer lloc, i com a condició necessària per al correcte tractament de les superfícies, es va iniciar 

l’actuació amb la retirada dels elements aliens i materials afegits que distorsionaven o malmetien el 

conjunt original. 

 
● Elements aliens: Es van retirar els elements metàl·lics o altres que es trobaven encastats als murs, 

sempre i quan no tinguessin un ús concret i una significació històrica rellevant. 

 
● Morters i ciments afegits: Es van rebaixar o eliminar alguns dels morters i ciments afegits, ja que 

molts d’ells suposaven una important alteració (morfològica, material i estètica) del monument gòtic- 

renaixentista. Per establir la idoneïtat de la seva conservació o eliminació, es van seguir criteris 

conservatius (si malmetien la conservació dels materials constitutius) i criteris estètics (si suposaven o 

no una alteració visual per al conjunt). Així: 
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- Es van eliminar tots els ciments, ja que aquests resultaven perjudicials per a la conservació del conjunt; 

com ja hem explicat són susceptibles d’aportar sals, produir tensions mecàniques i desencadenar o 

afavorir alteracions irreversibles en els materials originals. 

 
- Els morters de calç només es van eliminar (o rebaixar) si suposaven una alteració estètica important, 

és a dir, resultaven dissonants i poc adequats pel que fa a les volumetries i textures originals. 

 
Partint d’aquestes premisses, es va actuar de la següent manera: 

 
- Es van conservar els morters M1 (fragment d’esgrafiat) M2, M3 (encintats vestigis d’esgrafiats), M4 

(morter de junta) i M8 (encintat). Tots ells eren morters de calç (compatibles amb l’original i no 

perjudicials per a la conservació de la pedra), i eren força antics (a excepció de l’encintat M8, més 

modern). Tot i que probablement no siguin els materials primigenis, van ser considerats com a 

testimonis de l’evolució decorativa de les façanes al llarg de la seva història. Tots ells es van sotmetre 

a un procés de neteja i consolidació, ja que en general es trobaven bruts, disgregats i descohesionats. 

M1 M2 M3 M4 M8 

 
- Es van eliminar el morter mixt M7 i el ciment M9 (encintats): Per la seva naturalesa (ciments) podien 

malmetre l’original. A més, sobretot el morter mixt M7, suposava una alteració estètica important; pel 

seu color gris fosc (aparença de ciment), per la seva morfologia (gruix considerable i geometria forçada), 

i per la seva presència abundant. 

M7 M9 

 
- Els morters M5 (juntes de la galeria superior i de l’arc de la finestra F2) i M6 (rejuntat) es trobaven 

generalment en bon estat. Per aquest motiu es va decidir conservar-los rebaixant-los allà on la seva 

volumetria no era del tot adequada. 

M5 M6 

 
- El morters i ciments M10 (ciment-cola, pòrtland i altres, utilitzats per a juntes de carreus i reparacions 

diverses) van ser eliminats o rebaixats. 

M10 
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L’eliminació o rebaixat d’aquests materials es va realitzar de manera mecànica, amb mitjans manuals 

(escarpa i martell) o bé amb eines de funcionament pneumàtic (microescarpes, vibroincisor, percutors, 

etc.), depenent de la dimensió, la duresa i el gruix del material. Es va tenir especial cura en l’eliminació 

de tots aquells ciments i morters que afectaven a les decoracions escultòriques o a les zones 

circumdants. 

 
4.2.2. ELIMINACIÓ D’ELEMENTS BIOLÒGICS i TRACTAMENT BIOCIDA 

(*Tasca realitzada pels restauradors de l’empresa Arcovaleno Restauro SL, subcontractada) 

 
Les pàtines biològiques es van eliminar mitjançant el raspallat de les superfícies amb etanol, i 

puntualment a punta d’espàtula i bisturí. L’etanol ja té un cert efecte desinfectant, i es va preferir evitar 

l’ús de biocides comercials, ja que se’n desconeixen les composicions exactes; a més, cal tenir en 

compte que determinades espècies creen cert grau de resistència als seus principis actius. 

 
4.2.3. ELIMINACIÓ D’EFLORESCÈNCIES SALINES i DESSALAT PUNTUAL 

(*Tasca realitzada pels restauradors de l’empresa Arcovaleno Restauro SL, subcontractada) 

 
Les eflorescències salines (sals visibles en superfície) es van eliminar de manera mecànica, amb raspalls 

suaus, o bé a punta de bisturí en les zones carbonatades. Puntualment, on les sals estaven molt 

endurides o bé estaven causant un dany evident, es van dur a terme dessalats puntuals (extracció física 

de les sals solubles), mitjançant l’aplicació successiva d’apòsits de polpa de paper Arbocel BC 200® 

impregnats amb aigua desionitzada. El nombre d’aplicacions va variar segons la concentració de sals. 

 
4.2.4. NETEJA DE LES SUPERFÍCIES 

 
Els processos de neteja es van encaminar a l’eliminació de la brutícia (dipòsits, concrecions o 

recobriments) que alterava la lectura dels elements arquitectònics i decoratius. Es van utilitzar diversos 

procediments en funció de les necessitats, amb l’objectiu d’uniformar el conjunt i de millorar- ne la 

presència estètica, sense alterar el cromatisme original dels materials constitutius. 

 
● Eliminació de la brutícia superficial: En primer lloc es va realitzar una neteja mecànica suau mitjançant 

paletines i raspalls suaus, en sec o bé amb l’aplicació d’una solució hidroalcohòlica (aigua i etanol al 

50%). Per a l’eliminació de concrecions puntuals es va procedir a punta de bisturí. 

(*Tasca realitzada pels restauradors de l’empresa Arcovaleno Restauro SL, subcontractada) 

 
● Eliminació de la brutícia adherida: Per a la neteja més profunda de les zones que ho requerien 

(recobriments adherits, concrecions persistents, taques d’òxid, etc.) es van realitzar diversos tipus de 

neteja: 

 
- Neteja mecànica-abrasiva, mitjançant la projecció puntual de partícules de silicat d’alumini de 

granulometria fina (2mm MPA®), amb pistola d’aire comprimit de 3mm, a baixa pressió (0,5-3 bar) i 

distància controlada. Aquest sistema es va restringir als paraments, carreus cantoners i emmarcament 

d’obertures. 

(*Tasca realitzada pels operaris de l’empresa Groc, adjudicatària de l’obra) 
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- Neteja física amb tecnologia làser (fotoablació), mitjançant l’aparell Art Làser Nd:YAG (1064nm) Q- 

Switch®, a una distància controlada del suport (mínim 30 cm) i regulant els següents paràmetres de 

control: la freqüència del dispar (màxim 30Hz) i la densitat d’energia (variable entre 150 i 300 mix.). 

Aquest sistema es va aplicar a les decoracions escultòriques i sobre tot als escuts presents a les façanes. 

(*Tasca realitzada pels restauradors de l’empresa Arcovaleno Restauro SL, subcontractada) 

 
4.2.5. CONSOLIDACIÓ DELS MATERIALS (PEDRA, CERÀMICA i MORTERS) 

(*Tasca realitzada pels restauradors de l’empresa Arcovaleno Restauro SL, subcontractada) 

 
Els materials petris i ceràmics, així com els diversos morters (de junta, encintats o revestiments), es 

van consolidar amb diverses metodologies i materials, segons les formes d’alteració que presentaven: 

 
● Adhesió de fragments trencats: Els elements fracturats (sobretot pedra) es van adherir amb una 

resina epoxídica de dos components (Araldit®, Epo 121® o similar). 

 
● Disgregacions │ Exfoliacions: Es van consolidar mitjançant l’aplicació d’un producte consolidant a 

base d’èsters de sílice (silicat d’etil Estel 1000®), en diverses aplicacions successives, fins saturació i re 

cohesió de les partícules disgregades. 

 
● Descamacions │ Desplacacions │ Descohesions: Es van consolidar mitjançant la injecció d’un morter 

hidràulic lliure de sals solubles (PLM-A®). 

 
4.2.6. REINTEGRACIÓ DE PÈRDUES DE MATÈRIA 

 
Pel que fa a reintegració de pèrdues de matèria, en línies generals es va seguir un criteri de mínima 

intervenció; l’addició de morters es va restringir a l’estrictament necessari, responent a les necessitats 

conservatives (tancament del conjunt per evitar l’entrada d’aigua, l’acumulació de brutícia i el 

creixement biològic) i estètiques (per afavorir la lectura del conjunt): 

 
● Segellat de forats, fissures i esquerdes: Els morters es van aplicar al nivell de l’original per al segellat 

de fissures i esquerdes. En el cas dels forats i llacunes grans, l’estucat es va realitzar lleugerament sota 

nivell, seguint un criteri de tipus arqueològic, per tal que la matèria afegida fos distingible de l’original. 

 
● Bisellat perimetral de revestiments i encintats: Els encintats i revestiments que es van conservar van 

rebre un tancament perimetral, mitjançant bisells, allà on les crestes originals presentaven separació 

o punts susceptibles d’entrada d’aigua. Seguint la línia conservativa, els encintats i revestiments no van 

rebre cap tipus de refet ni reproducció, per tal de no recaure en cap fals històric. 

 
● Arrebossat del frontis de la cornisa amb morter de calç i sorra (en substitució del revestiment de 

ciment que s’havia eliminat). 

 
● Rejuntat de carreus: Per al rejuntat de carreus es va afegir morter allà on els morters de junta 

conservats (un cop sanejats i/o consolidats) resultaven insuficients. Els nous morters de junta es van 

aplicar generalment sota nivell, per tal que fossin distingibles dels originals. 
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*Tots els morters es van elaborar de manera tradicional, a base de calç blanca hidràulica natural 

Lafarge® NHL 3,5-Z i àrids diversos (en proporció 1:3). La composició d’àrids (sorres de riu rentades, 

pols de marbres, maó triturat, pigments minerals, etc.) es va variar en funció dels materials a reintegrar, 

tot adaptant la granulometria i la coloració dels morters de restauració al context original. Generalment 

aquests morters van rebre un acabat esponjat, que va proporcionar tan la textura com la visió de la 

barreja d’àrids. Les composicions precises de cadascun dels morters es van concretar, per a cada cas, 

mitjançant la realització de les corresponents proves prèvies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arcovaleno Restauro SL 

Rudi Ranesi i Neus Casal 

Barcelona, 21 gener 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARCOVALENO RESTAURO S.L. │ NIF B-64512601 

Tel. 646551068 │ Santa Eulàlia, 7 1er F -08012- Barcelona 

www.arcovaleno.org │ arcovaleno@gmail.com 
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ANNEX 

FITXES DE MATERIALS 



Polígono Industrial Famades 
C/ Energía 2 - 08940 CORNELLÁ (Barcelona) 
Tel. 933 778 255 Fax 933 770 573 
www.mpa.es - mpa@mpa.es 

Los datos aquí expuestos lo son a título indicativo y no suponen ningún compromiso técnico ni legal por parte de MPA SL. 
Para más información consultar la hoja de seguridad e higiene del producto. 

 

 

 
 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO Edic .2016 

 
SILICATO DE ALUMINIO RESTAURACIÓN 

 
Características Generales 

Silicato de Aluminio en granulado procedente de cámara de 
combustión, lavado, secado y clasificado. Exento de polvo. Color 
marrón/negro. Formas irregulares, la mayoría angulosas. 
Adecuado para trabajos en seco y húmedo. Químicamente neutro. 
Tiene una friabilidad media, por lo que produce poco polvo. 
Granulometría controlada y muy ajustada. 

 

Características químicas. Análisis Típico (%) 
 

SiO2 Al 2 O 3 Fe2O3 CaO K2 O 

42 - 58 23 - 32 3 - 15 2 – 8,5 0,5 – 4,6 

Los metales presentes no están libres están en forma de silicatos. 
Dureza: 7 Mohs Conductividad: menos de 15 mS/m 
Dens. aparente: 1,2 – 1,4 g/cm3 Peso específico: 2,4 – 2,6 g/cm3 
Cloruros solubles en agua: menos de 0.001% (m/m) 
Cumple con ISO 11126-4 y 11127. 

 
Granulometrías usuales expresadas en mm. 

 

TAMAÑOS (mm) 

Nº1A Nº2A Nº3A Nº4A Nº5A Nº6A Nº7A 

0.04-0.18mm 0.09-0.25mm 0,2-0,5mm 0,2-1,0mm 0,5-1,4mm 0,2-2,0mm 1,4-2,8mm 

FINOS MEDIOS GRUESOS 

Seguridad e Higiene: 
No contiene Sílice libre (*), no tiene riesgos de silicosis (grave afección pulmonar). 
El silicato de aluminio no es peligroso para la salud, es totalmente inocuo. 
El uso de máscara y equipo de protección en trabajos de chorreo, es obligatorio. 

(*) Según los límites de Exposición Profesional para agentes químicos en España publicado por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para 2016, el Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria a la 
sílice Cristalina – Cuarzo (VLA-ED) es de 0,05 mg/m3 

 
Actuación de la partícula. 
Por la forma del grano y en condiciones habituales de proyección en trabajos  delicados 
de restauración (con ángulo de 45º o inferior y presiones de entre 0,2-1,5 bar.) la 
partícula actúa por roce y deslizamiento, que unido a sus aristas ligeramente cortantes, 
ejerce una acción de cizallado, con baja abrasión e impacto prácticamente nulo. 
Su granulometría, muy ajustada y controlada, presenta la ventaja de efectuar una acción 
homogénea y delicada sobre las superficies a tratar. 



Polígono Industrial Famades 
C/ Energía 2 - 08940 CORNELLÁ (Barcelona) 
Tel. 933 778 255 Fax 933 770 573 
www.mpa.es - mpa@mpa.es 

Los datos aquí expuestos lo son a título indicativo y no suponen ningún compromiso técnico ni legal por parte de MPA SL. 
Para más información consultar la hoja de seguridad e higiene del producto. 

 

 

 
 

 

Aplicaciones típicas. 
Para tratamientos de limpieza superficial, por proyección en seco (o húmedo), sobre 
material pétreo, metal o madera. 
Sobre material pétreo, y según el tratamiento superficial del material original y su estado 
de conservación, permite, a bajas presiones de trabajo (0,2 – 1,5 bar.), la eliminación de 
costras negras que habitualmente se encuentran en edificios antiguos y/o catalogados. 
Resulta también apropiado para la eliminación de otros depósitos superficiales 
(suciedad, concreciones calcáreas, encalados u otras pinturas,...). La granulometría 
0,04-0,18 es aconsejable para efectuar la mayoría de trabajos delicados de limpieza por 
proyección a baja presión sobre materiales constructivos. 
Sobre madera puede ser utilizado para la eliminación de barnices y pinturas, según el 
estado de conservación de la misma. En la mayoría de estos trabajos resulta adecuada 
la granulometría 0,04-0,18 con bajas presiones de trabajo (0,2-0,5 bar.). Para la 
eliminación de pinturas tipos esmalte es aconsejable una primera actuación con grano 
de mayor entidad (p.ej.: 0,20-0,50) para romper la textura plástica y acabar la limpieza 
con el grano 0,04-0,18. 
Sobre superficies metálicas, y principalmente hierro, resulta muy apropiado para la 
eliminación de pinturas y tratamientos de protección deteriorados, así como para el 
saneado de la oxidación. 

 

Consejos de utilización. 

- se aconseja la realización de cata previa para determinar la granulometría y las 
presiones de trabajo más apropiadas, así como el grado de limpieza que se desea en la 
actuación. 

- realizar la proyección con un ángulo de 45º o inferior, y utilizar la distancia de 
proyección para variaciones ligeras de presión según la dureza de los depósitos a 
eliminar. 

- es preferible trabajar con presiones bajas (0,2 a 1,5) para tener un control importante 
sobre la superficie a tratar. 

- proteger las partes sensibles de la obra sobre las que no se realizará limpieza 
mediante proyección (elementos metálicos, vidrieras,. ). 

- es aconsejable la realización de los trabajos de limpieza por proyección de forma 
uniforme y continúa. 

- la reutilización del material de proyección puede provocar el aporte de sales y 
elementos de suciedad sobre los soportes a restaurar. 

- los trabajos de limpieza deben ser realizados por operarios cualificados y con 
experiencia en limpiezas de obras de arte y monumentos. 

 

 
Para cualquier consulta o aclaración ponerse en contacto con nuestro 
Departamento Técnico. 
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ESTEL 1000 

PRODUCTO CONSOLIDANTE PARA PIEDRAS NATURALES 
INDICADO PARA LA RESTAURACIÓN DE LAPIDEOS DE NATURALEZA SILICATICA Y 

CARBONATICA, DE LADRILLOS, DE TERRACOTA E INTONACOS. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

El producto consolidante ESTEL 1000 está compuesto de Esteres Etílicos del ácido Silícico 
disueltos en Ras Mineral para un óptimo grado de absorción hasta el núcleo sano de la piedra. 

 
Los Esteres Etílicos del ácido Silicico [Si(OEt)4]n reaccionan con la humedad atmosférica y 
se transforman en gel de Sílice y alcohol etílico. 

 
La reacción de policondensación puede ser esquematizada en el siguiente modo: 

 

 

El gel de Sílice gracias a la fuerte unión química que se establece con el soporte otorga a la 
superficie tratada nuevas propiedades mecánicas. 

 
Estudios efectuados en colaboración con el Departamento de Ingeniería de los Materiales  de 
la universidad de los Estudios de Trento, han permitido verificar que el producto consolidante 
ESTEL 1000 responde a los siguientes requisitos: 

 

- no provoca la formación de subproductos secundarios dañinos; 
- es uniformemente absorbido por la piedra y alcanza todo el material alterado, 

uniéndolo a la parte sana más interna; 
- deja el material tratado permeable al vapor de agua; 
- deja inalterado el aspecto exterior de la piedra evitando formaciones de manchas o 

películas brillantes y amarilleo bajo la acción de las radiaciones UV. 

 
 

EMPLEO 
 

El producto consolidante ESTEL 1000 está listo para su uso, de fácil y seguro empleo, apto a la 
aplicación sobre cada tipo de soporte mineral absorbente. 

 
La superficie a tratar debe estar seca, limpia curada de eventuales sales eflorescentes 
presentes y la temperatura atmosférica debe estar comprendida entre 10°C y 25°C. La superficie 
a tratar no debe estar expuesta a la radiación directa del sol. 

 
El producto consolidante ESTEL 1000 puede ser aplicado por inmersión, mediante brochas de 
cerda o también rociada con pulverizadores de baja presión, 0,5 bares max. 

 
El material a tratar va completamente saturado hasta al rechazo del producto consolidante, de 
manera que se alcance el núcleo sano. 

[Si(OEt)4]n + 2 nH2O → nSiO2 + 4 nEtOH 
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El producto consolidante ESTEL 1000 completa su reacción después de aproximadamente 
cuatro semanas con temperatura ambiente de 20°C y humedad relativa del 40-50%. 

 

ADVERTENCIAS 
 

A causa de la heterogeneidad de los materiales existentes, a pesar de una experiencia casi 
veinteñal desarrollada sobre el empleo de ésteres etílicos del ácido silícico sobre varios tipos de 
piedra, es indispensable ejecutar tests preliminares sobre muestras del material que se quiere 
tratar para poder verificar: 

 
- el grado del efecto reforzante que se consigue 
- la cantidad de material a emplear, generalmente comprendida entre 0,5-3,0 l/m2, 
- la ausencia de variaciones cromáticas sobre el material lapídeo tratado 

 
El producto reacciona con la humedad atmosférica; es por lo tanto indispensable cerrar 
herméticamente los recipientes después del uso. 

 
En el caso de dosificación excesiva de material es posible eliminar el exceso, antes del 
endurecimiento, con compresas empapadas en solventes orgánicos minerales (White Spirit, ras 
mineral, etc..). 

 

DATOS FÍSICOS 

Principios activos Tetra-etil-orto-silicato 

Contenido principios activos (%) 75 

Solvente White Spirit D40 

Viscosidad, cp 20°C, 4,9 

Densidad (Kg/l) 0,95 

* Residuo seco (%) mínimo 35 

(*) Determinación efectuada según normativa BRITISH BOARD OF AGREEMENT ESTÁNDAR 

(BBA) 

 

CONFECCIONES 
 

Estel 1000 disponible en confecciones de 1 - 5 - 25 litros. 
 

ALMACENAJE 
 

6 Meses en recipientes originales herméticamente cerrados y protegidos de la humedad. 

 
 
 

Las indicaciones y los datos indicados en el presente folleto se basan en nuestra experiencia actual, sobre pruebas de laboratorio y su correcta 
aplicación. 
Estas informaciones no deben en ningún caso sustituirse a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para cerciorarse de la 
idoneidad del producto a cada caso determinado. 
C.T.S. España garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un empleo no correcto del 
material. Además, puede variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin obligación de comunicación alguno. 
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A continuación les reportamos algunas referencias recogidas sobre la línea “E S T E L” : 
 

Nombre del monumento / obra Localidad – Provincia (País) Año 

Chiesa San Cristoforo Piacenza (I) 1996 

Chiesa S. Maria della Pace Roma (I) 1996 

Palazzo Minghetti Bologna (I) 1996 

Biblioteca Marciana Venezia (I) 1996 

Università di Trento Trento (I) 1996/1997 

Scuola Materna Baccelli Marsala – TP (I) 1997 

Casa della Carità Scilla – RC (I) 1997 

Abbazia di Rosazzo Manzano – UD (I) 1997 

Scavi Archeologici Sovizzo – VI (I) 1997 

Bastione Velasco Marsala – TP (I) 1997 

Biblioteca Zambeccari Bologna (I) 1997 

Palazzo Papale e Duomo di Orvieto Orvieto – TR (I) 1997 

Chiesa Santa Chiara Lecce (I) 1997 

Palazzo Chigi Formello – Roma (I) 1997 

Mure di Cittadella Cittadella – TV (I) 1997 

Torre Civica Este – PD (I) 1998 

Complesso Guglielmo II Monreale – PA (I) 1998 

Museo Cà de Noal Treviso (I) 1998 

Tabularium Roma (I) 1998 

Complesso S. Michele Arcangelo Palermo (I) 1998 

Biblioteca Comunale Palermo (I) 1998 

Monastero dei Benedettini Cagli – PU (I) 1999 

Santuario di Mongiovino Tavernelle di Panicale – PG (I) 1999 

Chiesa S. Maria in Montedoro Montefiascone – VT (I) 1999 

Largo Sette Fontane Paola – CS (I) 1999 

Porta Maggiore Roma (I) 1999 

Passetto Castel S. Angelo Roma (I) 1999 

Fori Imperiali / Mercati di Traiano Roma (I) 1999 

Cattedrale S. Giusto di Susa Susa – TO (I) 1999 

Palazzo Pitti Firenze (I) 1999/2000 

Parco della Regina Caterina Altivole – TV (I) 2000 

Palazzo Boveri Borgo Val di Taro – PR (I) 2000 

Villa Olmo Como (I) 2000 

Campanile di Pieve d’Alpago Pieve d’Alpago – BL (I) 2000 

Monumento ai Caduti Ravenna (I) 2000 

Palazzo Budini Gattai Firenze (I) 2000 

Chiesa S.S. Quattro Coronati Roma (I) 2000 

Palazzo dei Priori Assisi – PG (I) 2000 

Arco della Pace Milano (I) 2000 

Parrocchia San Lorenzo Cellio – VC (I) 2000 

Teatro Verdi Maniago – PN (I) 2000 

Torre del Cassero Castel Raimondo – MC (I) 2000 

Cisternino e Cisternone del Poccianti Livorno (I) 2000/2001 

Chiesa Parrochiale di Predazzo Predazzo – TN (I) 2000/2002 

Parco Archeologico Scolacium Roccelletto di Borgia – CZ (I) 2000/2003 

Palazzo Franci Siena (I) 2001 

Anfiteatro Romano Cividate Camuno – BS (I) 2001 

Palazzo Antinori Firenze (I) 2001 

Museo Archeologico di Altino Quarto di Altino – VE (I) 2001 

Chiesa Lauretana di Sonvico Lugano – CH (I) 2001 
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Nombre del monumento / obra Localidad – Provincia (País) Año 

Teatro Sociale Trento (I) 2001 

Palazzo dei Rioni Falconi Fermo – AP (I) 2001 

Cimitero Monumentale Messina (I) 2001 

Chiesa di Santo Mobono Catanzaro (I) 2002 

Fattoria di Torregalli Scandicci – FI (I) 2002 

Scalinata del Pincio Bologna (I) 2002 

Chiesa di San Giovanni Parma (I) 2002 

Palazzo Spada Roma (I) 2002 

Facciata della Vecchia Posta – Museo degli Uffizi Firenze (I) 2002/2003 

Forte di Belvedere Firenze (I) 2002/2003 

Campanile Eremo di Camaldoli Arezzo (I) 2003 

Palazzo Reale di Castello Firenze (I) 2003 

Palazzo Archiginnasio Bologna (I) 2003 

Cattedrale di S.Giusto Trieste (I) 2003 

Fontana di Piazza Pretoria Palermo (I) 2003 

Porta Galliera Bologna (I) 2003 

Facciata di Palazzo Parenzi Lucca (I) 2003 

Abside Pieve di Gropina Arezzo (I) 2003 

Chiesa Madre di S.Bartolomeo Ispica – RG (I) 2003 

Villa Pettinenga Ceretto Castello Cossato - BI (I) 2003 

Badia di Cava dei Tirreni Salerno (I) 2003 

Palazzo dell’Arcivescovado Firenze (I) 2003 

Palazzo Vescovile Lucera – FG (I) 2003 

Mure Sud di Montagnana Montagnana – PD (I) 2003 

Chiesa SS.Salvatore S.Angelo di Brolo –ME (I) 2004 

Cattedrale di Giuliano di Roma Frosinone (I) 2004 

Palazzo San Demetrio Catania (I) 2004 

Basilica di S.Maria Maggiore Bergamo (I) 2004 

Rocca dei Papi e Chiesa di S.Pancrazio Montefiascone – VT (I) 2004 e 2005 

Facciata di Palazzo Medici Riccardi Firenze (I) 2004/2005 

Cattedrale di Noto Noto – SR (I) 2005 

Loggia dei Lanzi Firenze (I) 2005 

Palazzo Piccolomini Peina – SI (I) 2005 

Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati Firenze (I) 2005 

Duomo di Sassari Sassari (I) 2005/2006 

Abside e Campanile Pieve Romanica Gropina – AR (I) 2005/2006 

Esterno Cappelle Medicee – S.Lorenzo Firenze (I) 2006 

Torre Civica Treviso (I) 2006 

Basilica di San Martino Martina Franca – TA (I) 2006 

Duomo di Modena Modena (I) 2006 

Palazzo del Broletto Brescia (I) 2006 

Palazzo Torri Macerata (I) 2006 

Chiesa di San Domenico Umbertide - PG (I) 2006 

Palazzo della Prefettura Ortigia – SR (I) 2006 

Cortile Platamone del Complesso San Placido Catania (I) 2006 

Facciata della chiesa di S. Maria Novella Firenze (I) 2006/2007 

Palazzo Fisicaro Buccheri – SR (I) 2007 

Volte in mattoni della vecchia filanda Mesenzana - VA (I) 2007 

Villa Cicogna S.Lazzaro di Savena - BO (I) 2007 

Palazzo del Broletto Brescia (I) 2007 

Facciata del Duomo Modena (I) 2007-2008 
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Nombre del monumento / obra Localidad – Provincia (País) Año 

Basilica Palladiana Vicenza (I) 2008 

Collegio dei Gesuiti Alcamo – TP (I) 2008 

Palazzo Gondi Firenze (I) 2008 

Vialla Poggi Firenze (I) 2008 

Elementi lapidei della facciata di Villa Corsini Firenze (I) 2008 

Castello di Agliè Agliè - TO (I) 2008 

Basilica di Galliano Cantù - CO (I) 2008 

Castello Givanelli Luzzana - BG (I) 2008 

Basilica di Colle Maggio L’Aquila (I) 2008 

Municipio Castiglion del Lago - PG (I) 2008 

Chiesa ex-Annunziata Foligno - PG (I) 2008 

Chiesa di San Giovanni Modica Alta - RG (I) 2008 

Scavi Trans Kemonia Palermo (I) 2008 

Basamento del campanile di San Frediano Lucca (I) 2008 

 

 

 

 

 

 

 
 

A continuación les reportamos algunas referencias recogidas sobre la línea “E S T E L” : 
 

Nombre del monumentos / obra Localidad – Provicnia (País) Año 

Medallones de la Plaza Mayor de Salamanca Salamanca (E) 1999 

Convento Santo Domingo de Silos Burgos (E) 1999/2000 

Catedral de Sevilla - Portadas Sevilla (E) 1999/2008 

Catedral de Tarazona Saragoza (E) 2000 

Catedral de Segovia Segovia (E) 2000 

Portada Barroca de la Catedral Girona (E) 2000 

Palacio Marques de dos Aguas Valencia (E) 2000 

Iglesia de San Andres Sevilla (E) 2000 

Palacio Foral de Vizcaya Bilbao (E) 2000 

Concatedral Santa Maria Caceres (E) 2000 

Monasterio de la Victoria Puerto de Santa Maria – Cadiz (E) 2001 

Castillo de Morella Morella - Castellon (E) 2001 

Monasterio de Santa Maria La Real Najera – La Rioja (E) 2001 

Convento de Santa Paula Granada (E) 2001 

Catedral Segovia (E) 2001 

Claustro de la Iglesia de Los Jeronimos Madrid (E) 2001/2002 

Conjunto Arqueologico Madinat Al-Zhara Cordoba (E) 2001/2002 

Parlamento de Andalucia Sevilla (E) 2001/2002 

La Mezquita – Catedral de Cordoba Cordoba (E) 2001/2008 

La Alhambra de Granada Granada (E) 2001/2008 

Basílica de la Peña Graus – Huesca (E) 2002 

Puerta del Sol Medina Sidonia – Cadiz (E) 2002 

Convento de las Trinitarias Sevilla (E) 2002 

Fuente Monumento del Atoral Teruel (E) 2002 

Catedral de Toledo Toledo (E) 2002 

Iglesia de San Lorenzo Toro – Zamora (E) 2002 
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Nombre del monumentos / obra Localidad – Provicnia (País) Año 

Casa de Asia – Palau Cuadras Barcelona (E) 2002 

Casa Oliva Caravaca de La Cruz – Murcia (E) 2002 

Castillo de las Guardas El Castillo de las Guardas-Sevilla (E) 2002 

Iglesia Parroquial Fresneda de la Sierra- Cuenca (E) 2002 

Campanario de Montaverner Montaverner – Valencia (E) 2002 

Archivo de Indias Sevilla (E) 2002 

Murallas de Tarragona Tarragona (E) 2002/2003 

Basilica La Seu de Manresa Manresa – Barcelona (E) 2002/2008 

Catedral de Murcia y Campanario Murcia (E) 2002/2008 

Ayuntamiento de Villena Villena - Alicante (E) 2003 

Iglesia de San Pedro Avila (E) 2003 

Yacimiento Arqueologico de Carranque Carranque – Toledo (E) 2003 

Catedral de Granada – Portada del Perdon Granada (E) 2003 

Teatro Romano de Malaga Malaga (E) 2003 

Torre del Camarin de la Iglesia de Santo Domingo Malaga (E) 2003 

Iglesia de Santa Maria Magdalena Zaragoza (E) 2003 

Torre del Oro Sevilla (E) 2005 

Catedral – Portada Principal Malaga (E) 2005 

Puente Romano de Cordoba Cordoba (E) 2006 

Teatro Romano Cartagena (E) 2006 

Basilica del Pilar – Fachada y Portada Principal Zaragoza (E) 2007 

Catedral de Tarazona - Portada Principal Tarazona - Zaragoza (E) 2007 

Iglesia de Santiago Jumilla- Murcia (E) 2008 

Torre de la Calahorra y Iglesia de San Agustin Cordoba (E) 2008 

Templete Cruz del Campo Sevilla (E) 2008 

Conjunto arqueologico Baelo Claudia y Tia Norica Tarifa- Cadiz 2008 

Yacimiento arqueologico Motilla del Azuer Daimiel – Ciudad Real 2008 

Casa de la Rusa San Pedro del Pinatar - Murcia 2008 

Iglesia de San Esteban Cuellar - Segovia 2008 

Ruinas de Santa Maria Cazorla - Jaen 2008 

Mirador del Alcalde Barcelona 2008 

Fachada principal Iglesia Santa Maria in Foris Huesca 2008 

Obra Iglesia de Sant Boi de Llucanes Llucanes - Barcelona 2008 

Yacimiento arqueologico Canteia San Roque - Cadiz 2008 

Torre de Guzman Arcos de la Frontera -Cadiz 2008 

Fachada Seminario Metropolitano Zaragoza (E) 2008 

Muralla del Castillo de Bujalance Bujalance– Cordoba 2008 

Fachada Iglesia de Santa Maria de la Huerta Magallon - Zaragoza (E) 2008 

Santuario de la Balma Zorita del Maestrazgo - Castellon 2008 

Fachada del Instituto Tecnologico de la Carne Guijuelo - Salamanca 2008 

Monumento a Martinez Montanes Sevilla (E) 2008 

Monumento a Maiquez Cartagena - Murcia 2008 

Iglesia de Santa Maria de Los Reales Alcazares Ubeda - Jaen (E) 2008 

Teatro Infantil Daoiz y Belarde Madrid (E) 2008 

Convento Madre de Dios San Lucar de Barrameda 2008 
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P L M - A 

MORTERO DE INYECCION PARA LA CONSOLIDACION DE SUPERFICIES AL 
FRESCO 

 
 
 

DESCRIPCION SECTORES DE EMPLEO 
 

 
El mortero de inyección PLM-A permite efectuar 

intervenciones de consolidación de Pinturas al 
fresco y Pinturas murales en general. 

El mortero de inyección PLM-A está compuesto 
solamente a base de Cales Naturales, exentas de 
sales, mezcladas con áridos seleccionados y 
aditivos específicos modificadores de las 
propiedades reológicas. 
La especial formulación hace que el mortero de 
inyección PLM-A sea un producto único para la 
preparación de suspensiones acuosas  dotadas de 
elevada penetración y estabilidad a la 
sedimentación. 
Estudios efectuados en colaboración con el 
Departamento de Ingeniería de los Materiales 
de la Universidad de Trento, han permitido 
verificar la conformidad del mortero de inyección 
PLM-A con los requisitos técnicos pedidos por los 
Institutos dedicados a la tutela y conservación del 
patrimonio monumental. 
Se ha verificado que el mortero de inyección 

PLM-A tiene las siguientes características: 
 

• ausencia de sales solubles eflorescibles; 

• no es impermeabilizante o hidrorepelente; 

• no altera la permeabilidad al vapor de las 
paredes; 

• tiene características físicas y mecánicas 
parecidas a las de los materiales sobre  los que 
se actúa; 

• no es imprescindible, si no es posible, mojar 
previamente el soporte; 

• facilidad de inyección con las jeringas y agujas 
finas; 

• no contiene agentes agresivos o corrosivos 
para los colores; 

• facilidad de limpieza y eliminación si 
eventualmente se descuelga. 

 
El mortero de inyección PLM-A por sus 

propiedades particulares es adecuado para la 
consolidación de Pinturas al fresco y Pinturas 
murales , separadas del soporte mural, al cual  se 
pretende proporcionar características de agarre. 

 
 

DATOS TECNICOS 

 
 

• Aspecto: polvo de color blanco-grisaceo 
• Tiempo inicio toma: 24-48 h 

• Densidad Kg./dm
3
: 1,1 

• Rg Kg./cm.
2
: 12,7 

 
MODALIDADES DE USO 

 
 

Añadir agua al mortero de inyección PLM-A 
hasta un porcentaje de aprox. 80% en peso según 
la fluidez deseada. 

Mezclar con atención y a baja velocidad aprox. 
durante cinco minutos hasta obtener un 
compuestos homogéneo y fluido. 

Filtrar con redecillas metálicas, con malla de 
mm. 1. 

Inyectar usando  jeringas manuales. 
Para una óptima aplicación, después de haber 

efectuado los orificios, inyectar el empaste de 
manera continua para evitar oclusiones. 

Si se comprobasen bolsas en el taller el mortero 
debe volver a mezclarse 

 
 

CONSUMO 
 

Variable en función del estado de degradación de 
la obra. 
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PRECAUCIONES 
 

• Se aconseja para verificar las características, el 
efecto consolidante y la cantidad de material a 
emplear, efectuar pruebas preliminares en el 
taller. 

• Eliminar el exceso de material con una  esponja 
empapada de agua. 

• Usar guantes y gafas de protección. 

 

CONFECCIONES 

Mortero de inyección PLM-A disponible en 
envases de 1 - 5 - 15 Kg. 

 
 

ALMACENAJE 
 

12 meses en los recipientes originales 
herméticamente cerrados y protegidos de la 
humedad. 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
Consolidación de Pinturas al fresco o Pinturas 
murales en fase de separación del soporte mural 
mediante inyecciones manuales de ligantes 
hidráulicos naturales de bajo contenido salino, 
oportunamente  adicionados,  tipo  PLM-A    de la 

C.T.S. ESPAÑA S.L., para adherir las Pinturas  al 
fresco o Pinturas murales al soporte original. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) C.T.S España S.L puede suministrar a los Entes Públicos que estuvieran interesados una copia completa de la 

relación técnica del MORTERO PARA INYECTAR PLM-A 

 
 

Las indicaciones y los datos indicados en el presente folleto se basan en nuestra experiencia actual, sobre pruebas de laboratorio y su 
correcta aplicación. 
Estas informaciones no deben en ningún caso sustituirse a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para cerciorarse de 
la idoneidad del producto a cada caso determinado. 
C.T.S. España garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un empleo no correcto 
del material. Además, puede variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin obligación de comunicación alguno 
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A continuación le reportamos algunas referencias recogidas sobre la línea “P L M” 
 

 

Nombre del Monumento Localidad – Provincia (Pais) Año 

Chiesa di S. Michele in Borgo Pisa (I) 1990/1991 

Chiesa SS. Severino e Sossio Napoli (I) 1999 

Convento di San Francesco in Palestrina Roma (I) 1999 

Palazzo della Minerva e Palazzo Poli Roma (I) 1999 

Chiesa di San Gregorio Armeno Napoli (I) 1999 

Volta Cappella del Corporale Orvieto – TR (I) 1999 

Chiesa/Monastero dei Santi Quattro Coronati Roma (I) 1999/2000 

Campanile di Pieve d’Alpago Pieve d’Alpago – BL (I) 1999/2000 

Villa Borromeo Cesano Maderno – MI (I) 2000 

Palazzo Trinci Foligno – PG (I) 2000 

Chiesa della Spina Pisa (I) 2000 

Area Sacra Largo Argentina Roma (I) 2000 

Palazzo Reale Milano (I) 2000 

Duomo e Chiesa del Sacro Cuore Fabriano – AN (I) 2000/2001 

Palazzo Natta Como (I) 2000-2005 

Abbazia di Sassovino Foligno – PG (I) 2001 

Chiesa SS. Annunziata Mevale – MC (I) 2001 

Pinacoteca Ex Chiesa di S. Francesco Nocera Umbra – PG (I) 2001 

Palazzo Caneva Sacile – PN (I) 2001 

Villa Demidoff (ex Paggeria) Pratolino – FI (I) 2001 

Basilica di Assisi Assisi – PG (I) 2001 

Villa Olmo Como (I) 2001 

Affreschi Cappella Palazzo Ridolfi Zanchini Firenze (I) 2001-2005 

Chiesa San Geremia Venezia (I) 2002 

Collegio Puteano Pisa (I) 2002 

Mosaici Villa di Livia/Villa di Ovidio Roma (I) 2002 

Chiesa S. Maria Assunta Magisano - CZ (I) 2002 

Chiesa del Suffragio Lucca (I) 2002 

Cupola dell’Abbazia di Vallombrosa Reggello - FI (I) 2002 

Castello di Bel Diletto Pievebovigliana – MC (I) 2003 

Cappella Monumentale Cimitero Civico Terni (I) 2003 

Bassorilievo Caserma Savoia Roma (I) 2003 

Chiesa S. Francesco al Prato Perugia (I) 2003 

Palazzo Corsini Firenze (I) 2003 

Museo dell’Aquila L’Aquila (I) 2003 

Palazzo Lomellino Genova (I) 2003 

Ciclo giottesco Cappella della Maddalena Firenze (I) 2003/2004 

Palazzo S. Demetrio Catania (I) 2004 

Campanile di Passarella S. Donà di Piave – VE (I) 2004 

Porta delle Mura di Feltre Feltre – BL (I) 2004 

Chiesa dell’Annunziata Avola – SR (I) 2004 

Ex chiesa S. Giacomo Cerreto di Spoleto - PG (I) 2005 

Quartiere ellenistico Agrigento (I) 2005 

Palazzo Sordi e Palazzo Morotti Foligno (I) 2005 

Chiesa Madonna della stella Montefalco – PG (I) 2005 

Palazzo del Broletto Brescia (I) 2006 

Pitture murali salone d’onore, Palazzo Marescotti Brazzetti Bologna (I) 2006-2007 

Pitture murali dell’Oratorio di Santo Stefano Lentate sul Seveso – MI (I) 2006-2007 
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Nombre del Monumento Localidad – Provincia (Pais) Año 

Pitture murali cappellina Strozzi, Palazzo Pazzi-Quaratesi Firenze (I) 2006-2007 

Villa Tomitano Vellai di Feltre – BL (I) 2007 

Torre Quattrocentesca di Vendicari Noto – SR (I) 2007 

Palazzo del Broletto Brescia (I) 2007 

Cappella Ricchieri, Duomo Pordenone (I) 2007-2008 

Facciata del Duomo Modena (I) 2007-2008 

Affreschi del chiostro del Museo S.Matteo Firenze (I) 2008 

Oratorio di S. Zeno Montodine - CR (I) 2008 

Chiesa di San Vincenzo Piacenza (I) 2008 

Palazzo Visconti Saronno - VA (I) 2008 

Chiesa di San Benedetto Gubbio - PG (I) 2008 

Ex Chiesa di Sant’Antonio Tarquinia - VT (I) 2008 

Terme della Rotonda Catania (I) 2008 

Palazzo Fava Bologna (I) 2008 

Oratorio di San Colombano Bologna (I) 2008 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Nombre del Monumento 
 

Localidad – Provincia (Pais) 
 

Año 

Parroquia de legarda Alava (E) 1990 

Albert Memorial London (GB) 1996/97/98 

Chiesa di Fürstenzell Fürstenzell (D) 1997 

Chiesa Parrocchiale Mariä Reinigung Steinheim (D) 1997 

Monastero di Probota Probota – Suceava (RO) 1997/99/00 

Chiesa Cattolica di St. Stephan Waldstetten (D) 1998 

Chiesa di St. Blasius Oberwiesenbach (D) 1998 

Residenza Vescovile Passau (D) 1998 

Castello di Alteglofsheim Alteglofsheim (D) 1998/99/00 

Eglise de la Madeleine Beziers (F) 1999 

Château des Dues Nantes (F) 1999 

Padiglione Barocco del 1719 Eichstätt (D) 1999 

Catedral de Santiago Santiago de Compostela (E) 2000 

La Alhambra de Granada Granada (E) 2000 

Catedral de Tarazona Zaragoza (E) 2000 

Se Catedral Idanha Velha Castelo Branco (P) 2000 

Retablo Mayor de la Catedral Vieja Salamanca (E) 2000 

Villa Romana de Almenara de Adaja Valladolid (E) 2000/2001 

Chiesa Cattolica Parrocchiale Aldersbach Aldersbach (D) 2000/2001 

Chiesa Parrocchiale St. Michael in Krumbach Augsburg (D) 2000/2001 

Museo Nacional de Arte Romano Merida (E) 2001 

Ermita de San Antonio de la Florida Madrid (E) 2001 

Basilica de Loyola Loyola – Guipuzcoa (E) 2001 

Iglesia del Palat Leòn (E) 2001 

Palacio Nacional de Aranjuez Madrid (E) 2001 
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Localidad – Provincia (Pais) 
 

Año 

La Bóveda del Paraninfo de la Univ. Central Madrid (E) 2001 

Abbaye de Maillezais Maillezais (F) 2001 

Tour de Munster Turckheim (F) 2001 

Parlamento de Andalucia Sevilla (E) 2001/2002 

Escuela Sup.de Conservación y Restauración Madrid (E) 2002 

Fundacion Jose Caballero Alcala De Henares – Madrid (E) 2002 

Iglesia de San Baudelio Soria (E) 2002 

Iglesia de San Lorenzo Lerida (E) 2002 

Fundacion Santa Maria de Albarracin Albarracin – Teruel (E) 2002 

Monasterio de Nuestra Señora de la Salud Traiguera – Castellón (E) 2002 

Iglesia de nra. Sra. De las angustias Valladolid (E) 2002 

L’Amata Badajoz (E) 2002 

Murallas de Tarragona Tarragona (E) 2002 

Iglesia de San Lorenzo Toro – Zamora (E) 2002 

Museo Nacional de Arte Romano Merida (E) 2002 

Torre De Santa Catalina Valencia (E) 2002 

Patrimoni Cultural de Andorra Andorra (E) 2002 

Ayuntamiento de Velilla De Ebro Velilla De Ebro – Zaragoza (E) 2002 

La Mezquita – Catedral de Cordoba Cordoba (E) 2002 

Conjunto Arqueologico Madinat Al-Zahra Cordoba (E) 2002 

Yacimiento Arqueologico Carteia San Roque – Cadiz (E) 2002 

Iglesia de San Juan Fresno el viejo – Valladolid (E) 2002/2003 

Casa Cerdà Barcelona (E) 2002/2003 

Museo Arqueologico de Granada Granada (E) 2003 

Ayuntamiento de Villena Villena – Alicante (E) 2003 

Castillo de la Adrada Avila (E) 2003 

Palacio Marques de Dos Agua Valencia (E) 2003 

Puente de covatillas Torreiglesias (E) 2003 

Igreja de Santa Cruz Coimbra (P) 2003 

Monasterio de Rueda Sastago – Zaragoza (E) 2003 

Pinturas Murales de la Basìlica de la Virgen Valencia (E) 2003 

Yacimiento Arqueologico Tosal de Manises Alicante (E) 2003 

Catedral de la Seo Zaragoza (E) 2003 

Catedral de Tudela Tudela – Navarra (E) 2003 

Veracruz Veracruz (E) 2004 

Madrasa Amiriya Radà (Yemen) 1998/2005 

Portada Principal de la Catedral Malaga (E) 2005 

Museo De Santa Cruz Toledo 2005 

Catedral de Santa Maria Vitoria (E) 2005/2007 

Claustro del Monasterio S.Domingo de Silos Burgos (E) 2006 

Yacimiento de Astorga –Termas menores Astorga - Leon (E) 2006 

Torres de Quart Valencia (E) 2006 

Iglesia De San Vicente Ferrer Castellon 2007 

Iglesia San Francisco Tarazona (Zaragoza) 2007 

Catedral Huesca (E) 2007 

Palazzo San Telmo Sevilla (E) 2007/2008 

Altar Maggiore della Cattedrale Tarazona (E) 2008 

Pintura Mural siglo XVII Iglesia de las Clarisas Llerena- Badajoz (E) 2008 

Pinturas murales de la Iglesia Romanica San Pere Tarrasa (E) 2008 

Iglesia De San Esteban Cuellar - Segovia 2008 
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Nombre del Monumento 
 

Localidad – Provincia (Pais) 
 

Año 

Pintura Pre Romanica De La Ermita De Sant Pere Despla Arbucies - Girona 2008 

Excavacion Arqueologica Plaza De La Armeria Madrid 2008 

Parroquia De Santa Eulalia Mallorca 2008 

Iglesia Parroquial De San Esteban Oiartzun 2008 

Yacimiento Arqueologico Carteia San Roque- Cadiz 2008 

Castello di Guzman il Buono Tarifa 2008 

Pittura murale, giacimento archeologico El Vergel San Pedro de Arroyo – Avila (E) 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El·laboració de morters d’arrebossar interior i 
exterior. Per tota mena de treballs de paleta. 

Elaboración  de  morteros  de  revoque  interior  y 
exterior. Para toda clase de trabajos de 
albañilería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  93 869 30 04 
PRODUCTOS LAFAC, S.L. 

Galileo Galilei, Parc. 3 
08280 CALAF (Barcelona) 

Tel. 93 869 84 19 - Fax. 93 869 33 04 
E-mail: comercial@productoslafac.com 
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FINA 

M7,5 

M5 CEM 

M7,5 

M7,5 

M5 CEM 

M10CEM 

GRIS C1 

ARENA 
NATURAL 
RENTADA-LAVADA 

 
UNE -EN 13139 

Ref: 700 

 

USOS I APLICACIONS - USOS Y APLICACIONES 
El·laboració de morters per arrebossar interior i exterior. Per tota mena 

de treballs de paleta. 

Elaboración de morteros de revoque interior y exterior. Para toda clase 
de trabajos de albañilería. 

 

COMPOSICIÓ - COMPOSICIÓN 
Sorra natural rentada de granulometria màxima de 2mm. 

Arena natural lavada de granulometría máxima de 2mm. 

 

CARACTERÍSTIQUES - CARACTERÍSTICAS 

 
 
 

CIMENT RÀPID 
CEMENTO RÁPIDO 
NATURAL 

Ref: 112 

 
 

SUPER MORTER 
SUPER  MORTERO 

RÀPID RÁPIDO 
Ref: 808 

 
 

MORTER 
MORTERO 

CEM 
UNE-EN 998-2 

Ref: 800 

 
 
 

MORTER 
MORTERO 
M7,5 CEM 
BLANC - BLANCO 

Ref: 802 

 

 

MORTER 
MORTERO 

a 
UNE-EN 998-2 

Ref: 803 

 
 

 
LENCAL 
Ref: 200 

 

 

MORTER 
MORTERO 

UNE-EN 998-2 

Ref: 818 

 
 

MORTER 
MORTERO 

ÀRID MAJORITARIAMENT SILÍCIC 
ÁRIDO MAYORITARIAMENTE SILÍCEO 

Ref: 805 

 

 

MORTER 
MORTERO 

ÀRID SILÍCIC-ÁRIDO SILÍCEO 

Ref: 806 

 

 

MORTER 
MORTERO 

b 
UNE-EN 998-2 

Ref: 833 

Tamany de les partícules. 
Tamaño de las partículas. 

Pes metre cúbic 
Peso metro cúbico 

0/2mm. 

1.500kg. 

 
MORTER 
MORTERO 
M2,5 CEM 

UNE-EN 998-2 
Ref: 804 

 

MORTER 
PER PROJECTAR 

MORTERO 
PARA PROYECTAR 

UNE-EN 998-1 
Ref: 815 

GESTIÓ AMBIENTAL - GESTIÓN AMBIENTAL 
L’eliminació dels envasos és responsabilitat del consumidor final. 

La eliminación de los envases es responsabilidad del consumidor 
final. 

 

PRESENTACIÓ - PRESENTACIÓN 

MORTER COLA 
MORTERO COLA 
PORCELANICO 

GRIS 
Ref: 900 

 

 

MORTER COLA 
MORTERO COLA 
FLEXIBLE 

BLANC/BLANCO 
Ref: 902 

 

 

CIMENT COLA 
CEMENTO COLA 

MORTER COLA 
MORTERO COLA 
PORCELANICO 

BLANC - BLANCO 
Ref: 903 

 

 

MORTER COLA 
MORTERO COLA 
FLEXIBLE 

GRIS 
Ref: 901 

 

 

FORMIGÓ 
SEC 

En sacs de 25 Kg. (aprox) 

En sacos de 25 Kg. (aprox) 

En palets de 56 sacs 

En palets de 56 sacos 

En BigBags de 1Tm. (aprox) 

En BigBags de 1Tm. (aprox) 
ESPECIAL 

Ref: 910 

 
 
 

FORMIGÓ 
SEC 

HORMIGÓN 
SECO 

AUTOCOMPACTABLE 
HM-25/F/12 

Ref: 610 

HORMIGÓN 
SECO 

HM-20/B/12 

Ref: 600 

 
 

FORMIGÓ SEC 
LLEUGER 

HORMIGÓN 
SECO LIGERO 

HL-20/S/6 
Ref: 601 

 

ARENA 
FINA 

ESPECIAL 
Ref: 701 

 
 
 

BARREJA DE 
SORRA I CIGRONET 

MEZCLA DE   
ARENA Y GARBANCILLO 

UNE -EN 12620 
Ref: 710 

 
CIGRONET 
GARBANCILLO 

Ref: 702 

 
 

MORTER 
DE CALÇ 

MORTERO 
DE CAL 

Ref: 1000 
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LÍCIC 
ÀRIDO 

SILÍCEO 
Ref: 703 

POLS 
DE MARBRE 

POLVO 
DE MÁRMOL 

Ref: 1201 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El·laboració de morters d’arrebossar interior i 
exterior. Per tota mena de treballs de paleta. 

Elaboración  de  morteros  de  revoque  interior  y 
exterior. Para toda clase de trabajos de 
albañilería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  93 869 30 04 
PRODUCTOS LAFAC, S.L. 

Galileo Galilei, Parc. 3 
08280 CALAF (Barcelona) 

Tel. 93 869 84 19 - Fax. 93 869 33 04 
E-mail: comercial@productoslafac.com 
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M7,5 M7,5 

M7,5 

M10CEM 

GRIS C1 

SORRA ARENA 
NATURAL 

RENTADA LAVADA 
UNE -EN 13139 

Ref: 707 

 

USOS I APLICACIONS - USOS Y APLICACIONES 
El·laboració de morters per arrebossar interior i exterior. Per tota mena 

de treballs de paleta. 

Elaboración de morteros de revoque interior y exterior. Para toda clase 
de trabajos de albañilería. 

COMPOSICIÓ - COMPOSICIÓN 
Sorra natural rentada de granulometria màxima de 3,5mm. 

Arena natural lavada de granulometría máxima 3,5mm. 

CARACTERÍSTIQUES - CARACTERÍSTICAS 

 
CIMENT RÀPID 
CEMENTO RÁPIDO 
NATURAL 

Ref: 112 

 
 

SUPER MORTER 
SUPER  MORTERO 

RÀPID RÁPIDO 
Ref: 808 

 
 

MORTER 
MORTERO 

CEM 
UNE-EN 998-2 

Ref: 800 

 
 
 

MORTER 
MORTERO 
M7,5 CEM 
BLANC - BLANCO 

Ref: 802 

 

 

MORTER 
MORTERO 
M5a CEM 

 
LENCAL 
Ref: 200 

 

 

MORTER 
MORTERO 

UNE-EN 998-2 

Ref: 818 

 
 

MORTER 
MORTERO 

ÀRID MAJORITARIAMENT SILÍCIC 
ÁRIDO MAYORITARIAMENTE SILÍCEO 

Ref: 805 

 

 

MORTER 
MORTERO 

ÀRID SILÍCIC-ÁRIDO SILÍCEO 

Ref: 806 

 

 

MORTER 
MORTERO 
M5b CEM 

Tamany de les partícules: 
Tamaño de las partículas: 

Pes metre cúbic 
Peso metro cúbico 

0/3,5mm. 

1.500kg. 

UNE-EN 998-2 

Ref: 803 

 
 
 

MORTER 
MORTERO 
M2,5 CEM 

UNE-EN 998-2 

Ref: 833 

 

 

MORTER 
PER PROJECTAR 

MORTERO 
PARA PROYECTAR 

GESTIÓ AMBIENTAL - GESTIÓN AMBIENTAL 
L’eliminació dels envasos és responsabilitat del consumidor final. 

La eliminación de los envases es responsabilidad del consumidor 
final. 

 

PRESENTACIÓ - PRESENTACIÓN 

UNE-EN 998-2 
Ref: 804 

 

 

MORTER COLA 
MORTERO COLA 
PORCELANICO 

GRIS 
Ref: 900 

 

 

MORTER COLA 
MORTERO COLA 
FLEXIBLE 

BLANC/BLANCO 
Ref: 902 

UNE-EN 998-1 
Ref: 815 

 

 

MORTER COLA 
MORTERO COLA 
PORCELANICO 

BLANC - BLANCO 
Ref: 903 

 

 

MORTER COLA 
MORTERO COLA 
FLEXIBLE 

GRIS 
Ref: 901 

 

En sacs de 25 Kg. (aprox) 

En sacos de 25 Kg. (aprox) 

En palets de 56 sacs 

En palets de 56 sacos 
En BigBags de 1Tm. (aprox) 

En BigBags de 1Tm. (aprox) 
CIMENT COLA 
CEMENTO COLA 

ESPECIAL 
Ref: 910 

 
 
 

FORMIGÓ 
SEC 

HORMIGÓN 
SECO 

AUTOCOMPACTABLE 
HM-25/F/12 

Ref: 610 

 
FORMIGÓ 

SEC 
HORMIGÓN 

SECO 
HM-20/B/12 

Ref: 600 

 
 

FORMIGÓ SEC 
LLEUGER 

HORMIGÓN 
SECO LIGERO 

HL-20/S/6 
Ref: 601 

 

ARENA 
FINA 

ESPECIAL 
Ref: 701 

 
 
 

BARREJA DE 
SORRA I CIGRONET 

MEZCLA DE   
ARENA Y GARBANCILLO 

UNE -EN 12620 
Ref: 710 

 
CIGRONET 
GARBANCILLO 

Ref: 702 

 
 

MORTER 
DE CALÇ 

MORTERO 
DE CAL 

Ref: 1000 
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SILÍCEO 
Ref: 703 

POLS 
DE MARBRE 

POLVO 
DE MÁRMOL 

Ref: 1201 



 

 

1.3.1 
I 

COCCIO PESTO 

PRODOTTI AUSILIARI PER RESINE - ADDITIVI E CARICHE 

AUXILIARY PRODUCTS FOR RESINS - ADDITIVES AND FILLERS 

PRODUITS AUXILIAIRES POUR RESINES - ADDITIFS ET CHARGES 

PRODUCTOS AUXILIARES PARA RESINAS - ADITIVOS Y CARGAS 

 

PULVERIZED TERRA-COTTA BRICKS GB 

 

Polvere di cotto macinato utilizzato come additivo per malte ed 
intonaci alle quali conferisce blande proprietà idrauliche. Il Coccio 
Pesto è disponibile nelle misure: 
0/0,1 mm 0/0,2 mm 
0/0,3 mm 0/0,4 mm 

CONFEZIONI: 25 kg 

 
 

POLVERE DI MARMO 

Granulati di marmo macinati e selezionati usati come carica inerte 
per malte ed intonaci. Sono disponibili nei seguenti colori: 
Bianco Carrara Bianco Botticino 
Bianco Verona Breccia Aurora 
Grigio Venato Rosso Verona 
Rosa Corallo Verde Alpi 
Nero Ebano Giallo Oro 

Le polveri di marmo sono disponibili in tre granulometrie: 
MK0 granuli ø 1,2 - 1,8 mm 
MK00 granuli ø 0,7 - 1,2 mm 
MK000 granuli ø 0,0 - 0,7 mm 

CONFEZIONI: 5 kg sacco 25 kg 

 
 

POZZOLANA SUPERVENTILATA 

Miscela di cementi pozzolanici caratterizzata dal bassissimo livello  di 
sali solubili, utilizzabile per la preparazione di malte idrauliche in 
miscela con calci aeree o calci idrauliche. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
Aspetto: polvere finissima grigia 
Granulometria: 90% < 63 µ 

CONFEZIONI: fustino 15 kg sacco 25 kg 

 
POUDRE DE BRIQUE 

Poudre de terre cuite broyée utilisée comme additif à mortiers et 
enduits auxquels elle confère de légères proprietés hydrauliques. La 
Poudre de Brique est disponible dans les granulométries suivantes: 
0/0,1 mm 0/0,2 mm 

0/0,3 mm 0/0,4 mm 

CONDITIONNEMENTS: 25 kg 

 
POUDRE DE MARBRE 

Grains de marbre broyés et sélectionnés, utilisés comme charge inerte 
dans mortiers et enduits. Elles sont disponibles dans les coloris suivants: 
Blanc de Carrare Blanc Botticino 
Blanc de Vérone Breccia Aurora 
Gris Veiné Rouge de Vérone 
Rose Corail Vert des Alpes 
Noir Ebène Jaune Or 

Les poudres de marbre sont disponibles en trois granulométries: 
MK0 grains ø 1,2 - 1,8 mm 
MK00 grains ø 0,7 - 1,2 mm 

MK000 grains ø 0,0 - 0,7 mm 

CONDITIONNEMENTS: 5 kg sac 25 kg 

 
POUZZOLANE SUPERVENTILEE 

Mélange de ciments pouzzolaniques, caractérisé par un très faible 
pourcentage de sels solubles, qui s’utilise pour préparer des mortiers 
hydrauliques en mélange avec des chaux aériennes ou chaux hydrauliques. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES: 
Aspect: poudre très fine grise 

Granulométrie: 90% < 63 µ 

CONDITIONNEMENTS: pot de 15 kg sac 25 kg 

 

A powder of ground terra-cotta bricks used as an additive for mortars 
and plasters to which it gives bland hydraulic properties. Pulverized 
Terra-cotta Bricks are available in the following sizes: 
0/0.1 mm 0/0.2 mm 
0/0.3 mm 0/0.4 mm 

PACK SIZE: 25 kg 

 
 

MARBLE POWDER 

Ground and selected marble granulates used as an inert filler for 
mortars and plasters. They are available in the following colours: 
Carrara White Botticino White 
Verona White Breccia Aurora 
Veined Grey Verona Red 
Coral Pink Alps Green 
Black Ebony Gold Yellow 

Marble powders are available in three grain sizes: 
MK0 grains ø 1.2 - 1.8 mm 
MK00 grains ø 0.7 - 1.2 mm 
MK000 grains ø 0.0 - 0.7 mm 

PACK SIZE: 5 kg sack 25 kg 

 
 

MICRONIZED POZZOLANA 

A mixture of pozzolanic cements characterized by a very low content 
of soluble salts, employed for the preparation of hydraulic mortars 
mixed with common limes or hydraulic limes. 

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES: 
Appearance: very fine grey powder 
Granulometry: 90% < 63 µ 

PACK SIZE: 15 kg drum sack 25 kg 

 
BARRO COCIDO TRITURADO 

Polvo de barro cocido triturado utilizado como aditivo para morteros 
e intónacos a los cuales confiere blandas propiedades hidraúlicas. El 
Barro Cocido está disponible en las granulometrías: 
0/0,1 mm 0/0,2 mm 
0/0,3 mm 0/0,4 mm 

CONFECCIONES: 25 kg 

 
 

POLVO DE MARMOL 

Granulados de mármol triturado y seleccionado usado como carga inerte 
para morteros e intónacos. Están disponibles en los siguientes colores: 
Blanco Carrara Blanco Botticino 
Blanco Verona Breccia Aurora 
Gris Venado Rojo Verona 
Rosa Coral Verde Alpi 
Negro Ebano Amarillo Oro 

Los polvos de mármol están disponibles en tres granulometrías: 
MK0 granos ø 1,2 - 1,8 mm 
MK00 granos ø 0,7 - 1,2 mm 
MK000 granos ø 0,0 - 0,7 mm 

CONFECCIONES: 5 kg sac 25 kg 

 
 

PUZOLANA SUPERVENTILADA 

Mezcla de cementos puzolánicos caracterizada por el  bajísimo  nivel 
de sales solubles, utilizada para la preparación de morteros 
hidraúlicos en mezcla con cales aéreas ó cales hidraúlicas. 

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS: 
Aspecto: polvo muy fino gris 
Granulometría: 90% < 63 µ 

CONFECCIONES: bidón 15 kg saco 25 kg 
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POLVO DE MARMOL 

  

BLANCO CARRARA BLANCO BOTTICINO 

  
BLANCO VERONA AURORA FLORIDA 

  

GRIS VENADO ROJO VERONA 

  

ROSA CORAL VERDE ALPI 

  

NEGRO MARFIL AMARILLO ORO 

   

GRANULOMETRIA MK0 
ø 1,2/1,8 mm 

GRANULOMETRIA MK00 
ø 0,7/1,2 mm 

GRANULOMETRIA MK000 
ø 0,0/0,7 mm 

Documento del 12/12/06 


