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Campanes extractores: 

Construidas en todas sus partes 

vistas en acero inox aisi 304 en 

acabado pulido fino homologado 

para alimentación. Incorporan en 

todos los modelos filtros de máxima 

eficacia. No existen en el interior de 

la visera partes planas paralelas al 

suelo, evitando condensaciones.  

Toda la gama se remata doblando y chafando el acero, evitando toda superficie cortante. 

Número de Filtros de lamas de acero: 4. Ventilador: 10/10 1/3 Monofásico.  

DIMENSIONES 

Ancho: 2000mm 

Fondo: 750mm 

Alto: 650 mm 

 

Rentat i preparació d’aliments: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula refrigerada: 
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Armari refrigerat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula de treball central:  

 

 

 

Congelador auxiliar: 

 

 

 

 

 



 
47 Proposta de reforma i canvi d’ús de la masia “Can Puig” a Palafolls 

Ascensor: 

Kone EcoSpace Serie E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mides en planta de l’ascensor. Mides de la secció de l’ascensor. 
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4.8- Instal·lacions. 

 4.8.1- Fontaneria. 

 El present projecte te com a objectiu definir les característiques tècniques d’Instal·lació 

receptora de fontaneria per, en conformitat amb la normativa vigent, realitzar el 

subministrament d’aigua sanitària a un edifici destinat al turisme rural. 

 

Normativa: 

 Per a la realització del projecte s’han tingut en compte les següents Normatives, 

Reglaments i Ordenances vigents en la data de realització del mateix: 

- CTE. CÓDIG TÉCNIC DE LA EDIFICACIÓ. 

- RITE. REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS (Real Decret 1751/1998, 

de 31 de juliol de 

1998) 

- Normes UNE, d’obligat compliment, per al dimensionat de conductes i, en general, qualsevol 

altre element d’Instal·lació d’aigua. 

- Reglament de subministres d’aigua dictats per la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

- Normes i directrius particulars de la Companyia Subministradora. 

- En general totes aquelles Normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la 

posta en servei dels aparells sanitaris i, en el seu cas, d’elements de calefacció i Aigua calenta 

sanitària. 

 

Descripció de la instal·lació: 

 La companyia subministradora ens proporciona al nostre edifici la pressió i cabdal 

suficient, dues dades imprescindibles per a calcular la nostra instal·lació. La xarxa que 

utilitzarem per a la distribució de l’aigua serà una xarxa oberta o lineal.  

 L’empresa encarregada de subministrar-nos la instal·lació haurà de realitzar l’escomesa 

exterior, que uneix la xarxa general d’alimentació amb la clau de registre, ubicada a la via 

pública (carrer Camí Font de Ferro) en una arqueta de 600x750x700mm. Aquesta tuberia anirà 

sota solera de paviment en un caixó d’obra de 15x15cm.  

 El tub d’alimentació uneix la clau de registre (escomesa) amb el comptador i una clau 

de pas ubicats dins la nostra parcel·la on és possible la lectura del comptador des de l’exterior. 

A partir d’aquí el recorregut de la instal·lació seguirà enterrat amb una arqueta de registre cada 

15 metres fins l’entrada al edifici on només entrar hi haurà la clau de pas de l’edifici, a partir 

d’aquesta clau hi hauran diferents derivacions: una a la caldera, una altre al acumulador (planta 

segona) i l’altre cap a les derivacions interiors de cada estància. 

 La distribució interior anirà segons les estances: vista, per les guies de les parets de 

pladur o pels fals sostres, segons es pot veure en els plànols d’instal·lacions. 
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Acumulació d’ACS (aigua calenta sanitària). 

 Per a la producció i l’acumulació d’ ACS utilitzarem captadors solars que constaran de 

plaques solars tèrmiques que tindran unes dimensions de 1,17 x 2,00m (4,46m²). S’instal·laran 

a la coberta inclinada de l’edifici, en sentit sud-est i a 30º, sistema mixt i tindran vàlvules de 

tancament a l’entrada i sortida de les diferents bateries de comptadors i entre les bombes, per 

poder-les aïllar en cas de reparació o substitució. A més disposaran d’una vàlvula de seguretat 

per fila per tal de protegir la instal·lació. L’estructura suport de les plaques i el sistema de 

fixació permetrà la correcta dilatació dels materials, i serà metàl·lica amb protecció de la 

intempèrie. Els tubs de la instal·lació que quedin a la intempèrie aniran protegits mitjançant 

pintura asfàltica, assegurant la seva durabilitat front a les condicions climatològiques. Per a la 

instal·lació i estalvi d’energia amb la utilització de plaques solars, hem optat pel sistema 

d’acumulació i recolzament (caldera), és a dir, l’acumulador solar i la caldera de recolzament. 

Volem obtenir una aplicació de l’energia solar tèrmica a baixa temperatura (<60ºC) per a l’ús 

d’A.C.S. i calefacció. Aquest tipus d’instal·lació té les 

següents avantatges: 

• Aportament d’energia auxiliar de manera estricta. 

• No risc de Legionella.  

Com a desavantatges presenta: 

• Caudal limitat per la caldera. 

• Es necessita espai en la casa per a l’acumulador 

(planta segona). 

 

 

Parts de la instal·lació: 

1. Escomesa: 

 És la tuberia que enllaça la xarxa de distribució general amb la clau de registre o tall 

general del immoble, situada a la via pública. Aquesta tuberia ha de disposar de un clau de 

presa o “collarín” de presa en càrrega (d’obligat compliment segons CTE), la qual estarà situada 

sobre la xarxa de distribució general i la seva funció serà la d’obrir el pas a l’ escomesa. 

2. Clau de presa: 

 Es troba col·locada sobre la tuberia de la xarxa de distribució general i és d’obligat 

compliment segons el CTE. S’encarrega d’obrir o interrompre el subministrament a l’edifici i pot 

ser una clau de presa o un “collarín” de presa en càrrega. Només la pot manipular la 

companyia. 

3. Clau de registre: 

 Estarà ubicada a la via pública al costat de l’edifici i situada sobre l’escomesa, protegida 

per una arqueta. La seva manipulació serà exclusiva del subministrador o persona autoritzada, 

sense que els abonats, propietaris o terceres persones puguin manipular-la. 

 

Esquema del circuit solar. 
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4. Clau general de l’edifici: 

 Uneix l’ escomesa amb la instal·lació interior de l’edifici i s’ubicarà a l’interior de l’edifici. 

Serveix per interrompre el subministrament a l’edifici. Estarà allotjada al costat de la caldera 

immediatament després del mur de la finca fàcilment accessible pel propietari ja que ell en te la 

responsabilitat. 

Filtre general de la instal·lació: 

 Ha de retenir els residus de l’aigua que puguin donar lloc a corrosions de les 

canalitzacions metàl·liques. S’instal·larà a continuació de la clau de tall general. Aquest filtre ha 

de ser de tipus Y amb un llindar de filtració comprès entre 25 y 50 μm, amb malla d’acer 

inoxidable i banyat en plata, per evitar la formació de bactèries. 

5. Tub d’alimentació: 

 És la tuberia que enllaça la clau de pas de l’immoble amb el comptador. Si és possible 

quedarà vista en tot el seu recorregut, el qual ha de discórrer per zones d’ús comú. En cas 

d’anar empotrat haurà de disposar de registres per la seva inspecció i control de fugues, com a 

mínim en els seus extrems i als canvis de direcció i cada 15 metres de longitud. 

6. Comptador: 

 L’aparell serà un sistema i model aprovat i reglamentat, normalment el més utilitzats és 

d’acer galvanitzat. El seu tipus i diàmetre es fixarà d’acord al tipus de subministrament de la 

vivenda. El tipus de comptador podrà ser de velocitat, de volum o combinat. Els comptadors 

divisionaris mesuren els consums particulars de cada abonat. En general s’instal·laran sobre les 

bateries. Han de comptar amb una pre-instal·lació adequada per una connexió d’enviament de 

senyals per la lectura a distància del comptador (segons CTE d’obligat compliment). En el 

nostre cas hi haurà un únic comptador que s’instal·larà al límit de la parcel·la juntament amb la 

clau de registre, tots dos dins un petit armari exterior d’instal·lacions. 

7. Tub ascendent i muntants: 

 És el tub que uneix la sortida de la clau general de l’edifici amb la instal·lació interior 

particular. Aquest tub haurà de ser capaç d’agafar la forma necessària per enllaçar la sortida del 

comptador amb la posició vertical. Es passaran ocults mitjançant conductes tècnics de diferents 

dimensions. Aquests conductes podran ser compartits únicament per altres instal·lacions 

d’aigua i han de ser registrables, aniran a les plantes superiors a traves d’un calaix que s’ha fet 

igual en cada planta (tot segons plànols). 

 

Unions, juntes i accesoris. 

 Les unions dels tubs entre sí i d’aquests amb la resta d’accessoris s’hauran de fer 

d’acord amb els materials en contacte i de manera que l’execució de les operacions no provoqui 

perdudes d’estanqueïtat per les unions. 

 La tubera per tot el seu recorregut estarà subjecta per suports als murs, de tal manera 

que s’assegurarà l’alineació i estabilitat de la mateixa podent permetre la deformació d’aquesta 

causada per cops d’arietes i canvis de temperatura. Per aquest motiu, aquestes subjeccions 
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tindran una folgança que permetrà la dilatació i la contracció de la tubera. En aquells punts en 

els quals els tubs poguessin estar exposats a xocs, aniran protegits per una baina de material 

resistent. 

 En aquesta instal·lació s’utilitza el polietilè pel traçat subterrani. El polietilè utilitzat es el 

d’alta densitat anomenat PE-50 (major de 0.94 g/cm3), degut a la seva major resistència a 

l’acció dels agents químics, son més durs i suporten pressions mes elevades i temperatures de 

fins a 70ºC. Solen subministrar-lo en rotllos de 100 a 200m. pel que segurament que 

necessitarem unions que podran ser o be per soldadura amb escalfador en tubs o be per 

accessoris mecànics de compressió (mànecs i accessoris de llautó). El fabricant deu donar el 

temps de degoteig per a cada temperatura, pressió i parell d’arietes. Per la resta de la 

instal·lació s’utilitza el coure, inclús per la instal·lació d’A.C.S. i les juntes aniran amb ràcords i 

soldadura. 

Materials que constitueixen les instal·lacions interiors. 

 Els materials empleats en tuberes i aixetes de les instal·lacions interiors hauran de ser 

capaces, de forma general i com a mínim per a una pressió de treball de 15Kg. /cm2 en previsió 

de la resistència necessària per a suportar la de servei i els cops d’arietes provocats pel 

tancament de les aixetes. Hauran de ser resistents a la corrosió i totalment estables amb el 

temps en les seves propietats físiques (resistència, rugositat, etc.) Tampoc hauran d’alterar cap 

de les característiques de l’aigua (sabor, olor, potabilitat, etc.). Les claus utilitzades en les 

instal·lacions han de ser de bona qualitat i no produiran perdudes de pressió excessives quan 

es trobin totalment obertes. Els tubs de material i característiques hauran d’anar marcats pel 

fabricant a intervals regulars no superiores a 500mm, amb la referència UNE 37-141-76, 

diàmetre exterior nominal i espessor. L’espessor de paret haurà de ser l’adequat per resistir la 

pressió mínima de treball de 15 Kg/cm2. 

Disposicions generals a les instal·lacions interiors. 

 Es prohibeix la instal·lació de qualsevol tipus d’aparell o dispositiu que, per la seva 

constitució o modalitat d’instal·lació, faci possible la introducció de qualsevol fluid en les 

instal·lacions interiors o el retorn, voluntari o fortuït, de l’aigua sortida d’aquestes instal·lacions. 

 Es prohibeix d’unió directe de la instal·lació d’aigua a una conducció d’evacuació 

d’aigües utilitzades. 

 Es prohibeix establir unions entre els conductes interiors empalmats a les rets de 

distribució pública i altres instal·lacions. 

 A una canalització unida directament a la rets de distribució pública, es prohibeix la 

circulació alternativa d’aigua d’aquesta distribució i d’aigua d’altre origen. 

 L’aigua de la distribució pública i la d’altres procedències hauran de circular por 

conductes diferents que no tinguin cap punt d’unió. 

 Els elements de subjecció en instal·lacions vistes seran brides o grapes separades 

segons la norma ITIC, de manera que no flexin mes de 2mm. 
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 Quan haguem de travessar elements constructius es farà amb passamurs, permetent 

que la tubera es mogui però sense fer-la malbé. 

 A les derivacions individuals les exigències generals per a l’encastament són: 

– Les tuberes no s’emportaran en envans de 5cm. Mín. 7cm. en parets lleugeres i 10cm. en 

parets normals. 

– S’ha d’evitar l’encastament en pilars, si s’hagués de fer s’hauria de revestir amb morter i 

després es farà la 

regata. 

– La tubera d’escomesa es passarà soterrada. 

– Les tuberes no passaran mai per la càmera d’aire d’una paret. 

– No es passaran les tuberes d’aigua pel terra. 

– Si els muntants no poden anar per façana ni encastats, es posaran en un armari registrable. 

– Els tubs de distribució es passarà per sobre de portes i finestres. 

Disposicions relatives als aparells. 

 Als lavabos, fregadors, dipòsits, i en general, tots els recipients i aparells que de forma 

usual s’alimenten directament de la distribució de l’aigua, el nivell inferior de l’arribada de 

l’aigua deu vessar lliurement a 20mm, com a mínim, del nivell màxim del sobreeixidor. 

 Es prohibeix la denominada alimentació "per sota", es a dir, l’entrada d’aigua per la part 

inferior del recipient. 

 Es prohibeix llençar o deixar caure en un recipient qualsevol extremitat lliure de les 

prolongacions, flexibles o rígides, entroncaments a la distribució pública. 

 Les cubetes dels inodors no poden ser alimentades amb aigua de la distribució pública 

només que per mitjà de dipòsits o vàlvules de descàrrega (fluxors). 

 Les vàlvules de descarrega, que han de situar-se a 200mm, com a mínim, per sobre del 

canto superior de les cubetes, estaran previstes de dispositiu d’aspiració d’aire destinat a 

impedir qualsevol retorn de l’aigua. La secció de pas d’aire a través de les vàlvules d’aspiració 

no podrà en cap punt ser inferior a un centímetre quadrat i haurà d’estar sempre lliure. 

 

 4.8.2- Electricitat. 

Normativa: 

Per a la realització de la instal·lació s’ha tingut en compte les següents normatives vigents: 

• R.B.T. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 -Real Decret 842/2002 del 2 d’agost i Instruccions Tècniques Complementàries, BOE 

224 de 18 de setembre del 2002. 

• Normes UNE citades al R.B.T. 

Descripció de la instal·lació: 

 El sistema proposat per la masia és una xarxa d’alimentació trifàsica (230/400 V) que 

ens la subministren de manera aèria amb la corresponent protecció. 
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 Amb el primer que ens trobarem serà el CGP (caixa general de protecció) en un armari 

empotrat a la paret de façana on també hi haurà el comptador i el CBT (quadro de baixa 

tensió). Des dels comptadors pujaran per un conducte tècnic els muntants per repartir a les 

altres plantes. A aquests conductes s’ha de col·locar una placa tallafocs cada 2 plantes realitzats 

amb planxes de guix. 

El cablejat interior  fins a alimentar a tots els punts de consum es realitzarà  respectant sempre 

els PIA’s corresponent a cada consum. Tot el cablejat anirà grapat al fals sostre i baixarà pels 

punts de consum per regates practicades a les parets. 

Posta a terra: 

 Haurem de realitzar la posta a terra de la instal·lació, la qual tindrà el mateix recorregut 

que la instal·lació elèctrica però en sentit invers, és a dir, començant des dels punts de consum 

i finalitzant als comptadors, on estarà ubicada la piqueta de presa de terra. 

Parts de la instal·lació: 

1. Escomesa: 

 Part de la instal·lació de la xarxa de distribució, la qual alimenta la caixa 

general de protecció (C.G.P) amb la xarxa general. 

Es realitzarà segons els traçats més curts i l’aïllament dels conductors es mantindrà 

fins els elements de connexió de la CGP. L’escomesa anirà aèria ja que es la que hi 

ha hagut des de sempre. La distància amb altres instal·lacions serà de 0.2metres. 

2. Instal·lació d’enllaç: 

 És la que uneix la caixa general de protecció amb les instal·lacions interiors o 

receptores de l’usuari. Començaran al final de l’escomesa i finalitzarà als dispositius generals de 

comandament i protecció. Les parts que constitueixen les instal·lacions d’ enllaç són: 

• Caixa general de protecció (CGP) 

• Quadra de baixa tensió (CBT) 

• Comptador (C) 

• Derivació individual (DI) 

• Caixa per Interruptor de Control de Potència (ICP) 

• Dispositius Generals de Comandament i Protecció (DGMP) 

3. Caixa general de protecció (ITC-BT-13): 

 És la caixa on hi ha els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. 

S’instal·larà preferentment sobre la façana exterior de l’edifici, en llocs de permanent i lliure 

accés. La seva situació es fixarà de mutu acord entre la propietat i l’empresa de 

subministrament. 

4. Línia general d’alimentació (ITC-BT-14): 

 És aquella que enllaça la caixa general de protecció amb el comptador. D’una mateixa 

línia general poden fer-se derivacions per distintes centralitzacions de comptadors. El traçat de 

la línia serà el més curt i rectilini possible i haurà d’anar per zones d’ús comú. Estarà formada 
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per conductes aïllats a l’interior de canals protectors. Els conductes a utilitzar, tres de fase i un 

neutre, seran de coure, unipolars i aïllats. Com que la centralització de comptadors es en planta 

baixa, la caiguda de tensió serà del 0.5 %. 

5. Comptador (ITC-BT-16): 

 Els comptadors portaran dispositius per impedir manipulacions i fusibles de seguretat i 

cadascun d’ells portarà un ròtol indicatiu de l’abonat o derivació individual a la qual pertany. El 

cablejat que efectuï les unions embarrat-comptador-born de sortida podrà anar per sota de tub 

o conducte. 

6. Derivacions individuals (ITC-BT-15): 

 És la part de la instal·lació que, partint de la línia general d’alimentació subministra 

energia a una instal·lació d’usuari. La derivació individual s’inicia a l’embarrat general i comprèn 

els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals de comandament i 

protecció. Les derivacions individuals estaran constituïdes per: 

• Conductors aïllats a l’interior de tubs de muntatge superficial. 

• Conductes aïllats a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica, projectats i construïts a 

l’efecte. 

7. Distribució interior a la vivenda: 

 Els cables que s’utilitzin no presentaran unions i la seva secció serà uniforme. Les 

unions es realitzaran per mitjà de caixes de derivació i regletes normalitzades. Els conductors a 

utilitzar seran de coure, aïllats i unipolars, seguint els codi de colors indicat a la ITCBT- 19. 

Aniran encastats en paret per mitjà de la realització de regates i penjats per mitjà de brides 

normalitzades en fals sostre. Les regates que es realitzin en parets de càrrega, s’hauran de 

tapar amb morter d’alta resistència.  Distàncies a tenir en compte: 

- 0,20m de les portes i cantonades de parets. 

- 0.5m del sostre. 

- Els endolls normals aniran a 0,30m del terra. 

- Els endolls de cuina aniran a 1,10m de terra. 

- Els endolls de llit de dormitori aniran a 0,60m del terra. 

- Els punts de llum normal a 1,10m del terra. 

- Els punts de llum del llit a 0.60m del terra. 

Les caixes de derivació han de complir les següents condicions: 

- Es col·locaran tantes caixes com derivacions hi hagi. 

- Es situaran a 0.50m del sostre. 

- Les dimensions seran de 0,10x0,10 (quadrades o rodones) i de 0,20x0,10 (rectangulars). 

- Les caixes de vivendes tindran entre 2 i 3 sortides per costat. 

- Registrables a cada habitacle. 
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Instal·lació de posta a terra: 

 L’objectiu de la posta a terra es limitar la tensió que, amb respecte a terra, pot 

presentar en un moment donat les masses metàl·liques, asegurar l’actuació de les proteccions i 

eliminar o disminuir el risc que suposa una averia als materials elèctrics utilitzats. La ITC-BT-18 

és d’obligat compliment per les instal·lacions de posta a terra. 

Definició: 

 És la unió directa, sense fusibles ni protecció, d’una part del circuit o d’una part 

conductora que no pertany al mateix mitjançant una presa de terra amb un electrode o grup 

enterrat al terra. Es podrà instalar un fusible per que la tensió que es descarrega no pugui 

tornar a pujar i entrar dins de la instal·lació, aquest es col·locarà abans dels comptadors per tal 

de que no els pugui fer malbé. Mitjançant aquesta s’ha d’aconseguir que en el conjunt 

d’instal·lacions, edificis i superfície pròxima no apareixin diferències de potencials perilloses i 

que permetin el pas al terra de les corrents de defecte o les de descàrrega d’origen atmosfèric. 

Preses de terra: 

Per a les preses de terra es poden utilitzar electrodes formats per: 

• Barres, tubs. 

• Platines, conductors nu. 

• Plaques. 

• Anelles o malles metàl·liques constituïdes per elements anteriors o combinacions. 

• Armadures de formigó enterrades (excepció de les armadures pretensades) 

• Altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades. 

 Els conductors de coure que s’utilitzin com electrodes seran de construcció i 

resistència elèctrica segons la classe 2 de la norma UNE 21.022. Els tipus i la profunditat 

d’enterrament de les tomes de terra haurà de ser la suficient per tal que la possible pèrdua de 

humitat del terra, la presència de gel o altres efectes climàtics, no augmenti la resistència de la 

presa de terra per damunt del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0,5m. Les 

canalitzacions metàl·liques d’altre serveis mai s’han d’utilitzar com a tomes per raons de 

seguretat. 

Materials utilitzats a la instal.lació: 

Conductors: 

 En la nostra edificació, els conductors seran de coure per a les linies soterrades i hauran 

d’estar aïllats correctament. Aquests hauran de complir amb la norma UNE-HD 603. La seva 

secció serà la adequada per a soportar intensitats i caigudes de tènsió. Els conductors han de 

ser fàcilment identificables, i es realitza mitjançant els colors que presenten els seus aïllaments. 

• Conductor neutre el seu color d’identificació serà el blau clar. 

• El conductor de protecció serà de color verd-groc. 

• Tots els conductors de fase seran de color marró o negre. 

• Si es necessari tres fases diferents s’utilitzarà també el color gris. 
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Bases d’endolls: 

 Per a ús intern de vivendes aquestes hauran de ser les indicades a la norma UNE 

20315. 

Tubs protectors: 

 Pel nostre cas seran tubs no metàl·lics que han de complir amb la norma UNE –EN 

50.086 -2-4 (sistemes de tubs enterrats) i la -2-3 (sistemes de tubs flexibles) i -2-1 (sistemes 

de tubs rígids) Per les canalitzacions superficials és preferible que aquests siguin rígids, mentre 

que per a les canalitzacions empotrades aquests podran ser rígids o flexibles. Els tubs s’uniran 

entre si mitjançant accessoris que garanteixin la continuïtat de la protecció i han de ser 

compatibles amb el material emprat per aquesta tasca. 

 

 4.8.3- Gas. 

Normativa: 

 Per a la realització de la instal·lació s’han tingut en compte les següents Normatives 

vigents en el moment: 

1. Codic Tècnic de l’edificació – 06 d’instal·lacions de gas en edificis habitats. 

2. Real Decret 1853/1993, 22 d’Octubre, reglament d’Instal·lacions de Gas en locals destinats a 

usos domèstics, col·lectius o comercials. 

Descripció de la instal·lació: 

 El sistema proposat per la instal·lació de gas es molt senzill ja que no dependrem de la 

companyia de gas sinó de nosaltres mateixos ja que el subministrament l’obtindrem a partir 

d’un dipòsit de Glp (gas liquat del petroli) que estarà ubicat a l’exterior just al costat del 

ascensor limitat per un tancat de fusta. A partir d’aquí sortirà la tuberia que travessarà la paret 

de façana mitjançant un passamurs, un cop entri a la casa s’hi col·locarà una clau de pas de la 

casa i desprès es ramificarà la tuberia en dos una anirà a la caldera i l’altre al punt de consum 

de la cuina, els focs. En la tuberia que entra a la cuina se li col·locarà una clau de pas just al 

entrar en ella. 

 La distribució dels tubs interiors de la casa que hauran d’alimentar a la caldera i als 

focs: 

-Quan discorri per zona exterior i superior de l’habitació, és a dir, pel falç sostre vist: 

 Anirà vist i sense cap tipus de protecció. 

-Quan discorri per zona exterior i inferior de l’habitació: 

 Anirà vist i amb algun tipus de protecció, és a dir, amb una vaina de protecció. 

Col·locació de la clau de connexió de l’aparell: 

 La caldera de gas estarà situada a la cambra de sota l’escala amb ventilació al exterior. 

Aquesta clau anirà col·locada a la part inferior de la caldera i a la cuina (focs) estarà ubicada a 

l’interior, pel darrera dels armaris. 
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Distàncies mínimes de separació entre el gas i la resta de tuberies: 

 

 

 

 

 

 

Passamurs: 

 La tuberia al passar a traves del mur de façana estarà protegida per una vaina 

passamurs de diàmetre interior com a mínim superior a 10mm., al exterior del tub, sallant amb 

resines els seus extrems per prevenir la possible entrada de gas o aigua a través del mur. 

Clau de vivenda: 

 Es aquella clau amb la qual l’usuari des de l’interior de la seva vivenda o local pot tallar 

el pas del subministrament individual de gas a la resta de la instal·lació. 

Clau de connexió a l’aparell: 

 Dispositiu situat el més a prop possible a la connexió de cada aparell de gas i que pot 

interrompre específicament el pas del cas a l’aparell. Ha d’estar ubicada en el mateix local que 

l’aparell. 

Unions, juntes i accessoris: 

 Les unions dels tubs entre si i d’aquests amb la resta d’accessoris anirà d’acord amb els 

materials en contacte i l’execució de les operacions es realitzarà de manera que, sigui quin sigui 

el tipus de gas no es provoquin pèrdues d’estanqueïtat en les unions. En aquells casos que no 

sigui possible la soldadura amb garanties d’estanqueïtat utilitzarem unions roscades, sent 

sempre la rosca cònica i les juntes aniran sallades amb tefló degudament homologat pel 

Ministeri d’Indústria., segons B.O.E. nº 49 del 26 de febrer de 1976, assegurant, d’aquesta 

manera, la total estanqueïtat de la instal·lació. De la mateixa manera totes les claus utilitzades 

a la instal·lació estaran homologades pel Ministeri d’Indústria. La tuberia per tot el seu 

recorregut estarà subjectada per suports a murs o sostres, de manera que s’asseguri l’alineació 

i estabilitat de la mateixa sense permetre, en cap cas, la deformació de la xarxa. En tot moment 

es respectarà una distància mínima de 3cm. Amb les altres conduccions i de 5cm, si aquestes 

són d’evacuació de fums o gasos cremats. En aquells llocs on els tubs poguessin estar exposats 

a xocs, aniran protegits per una vaina de material resistent. 

Condicions de traçat de les tuberies: 

 No es permet el pas de tuberies per l’interior de: 

1. Conductes d’evacuació de productes de la combustió o xemeneies. 

2. Conductes d’evacuació de brossa o de productes residuals. 

3. Forats d’ascensors o muntacàrregues. 

4. Locals que continguin maquinària o transformadors elèctrics. 

5. Locals que continguin recipients o dipòsits de combustibles líquids. 
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6. Forjats que constitueixin el terra o sostre de les vivendes. 

7. Conductes o boques d’aireació o ventilació. 

8. Per cambres sanitàries de terres elevats sobre el terreny. 

 

Dipòsit estàtic pel G.L.P: 

 

 

 

 



 
59 Proposta de reforma i canvi d’ús de la masia “Can Puig” a Palafolls 

  4.8.4- Sanejament. 

Normativa: 

 Per a la realització de la instal·lació s’han tingut en compte les següents Normatives 

vigents en el moment: 

1. Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic de Salubritat, concretament el HS 5 Evacuació 

d’Aigües. (CTE-DB HS5) 

2. Normes UNE, per a tuberies de PVC: UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1453-1:2000 (evacuació 

d’aigües residuals i pluvials); UNE EN 1401-1:1998 (connexió a xarxa de sanejament), UNE EN 

1456-1:2002 i UNE EN 1566-1:1999. 

Descripció de la instal·lació: 

 El sistema adoptat ha estat el d’evacuació per gravetat i mitjançant un sistema 

separatiu, és a dir, els baixants d’aigües pluvials i els corresponents a aigües residuals seran 

independents. Dins d’aquest sistema separatiu, en les baixants d’aigües residuals no es 

diferenciarà entre aigües fecals (desguàs del wàter) i usades (desguàs de banyera, lavabo, 

bidet, aigüera). Això suposarà la instal·lació de dos conduccions tipològicament diferents, una  

per a les aigües pluvials i una altra per a les procedents de l’interior de l’edifici, corresponents a 

les cambres humides. Els col·lectors de la xarxa pluvial i residual es mantindran igualment 

independents, però culminant el seu recorregut en llocs diferents. Els de la xarxa residual en 

una arqueta habilitada per a tal fi on a partir de la qual s’uniran a la xarxa única i general de 

clavegueram i els de la xarxa pluvial s’uniran a una xarxa independent connectada a un dipòsit 

enterrat per l’aprofitament d’aquestes aigües. 

 Xarxa d’aigües residuals: 

 Les derivacions d’evacuació dels aparells serà mitjançant el sistema de sifó individual, a 

excepció del wàter, que tindrà evacuació directa a la baixant mitjançant un manguetó 

d’escomesa de longitud inferior o igual a 1m. El sifó individual portarà al fons un dispositiu de 

registre amb tap enroscat. En els aparells sanitaris el ramal de desguàs s’unirà a un tub de 

derivació que desembocarà a la baixant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció esquemàtica d’un sifó 
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Xarxa d’aigües pluvials: 

 La recollida d’aigües pluvials de les cobertes serà mitjançant un canaló de PVC 

connectats a baixants també de PVC de 100mm de diàmetre i desprès connectats a uns 

col·lectors soterrats per poder evacuar l’aigua al dipòsit soterrat per la posterior reutilització. 

Xarxes d’aigües residuals i pluvials: 

 Les baixants seran de PVC i aniran fixades a l’obra, de 12cm. mínim d’espessor, 

mitjançant abraçadores cada 1,5m en residuals i cada 0,8m en pluvials. 

 A la base de tots els baixants, tant de la xarxa pluvial com de la xarxa residual, es 

col·locaran colzes de pressió, o elements especials segons el fabricant, i s’uniran al col·lector 

general, que discorrerà pel soterrat pel terra de la planta baixa, per la zona comú de l’edifici. La 

pendent del col·lector serà com a mínim d’un 1%. Es disposaran de registre als encontres entre 

els col·lectors i el baixants. En els canvis de direcció es situaran colzes de 45º o 67º. 

 Els col·lectors es trobaran soterrats sota el paviment de la planta baixa. En tota la seva 

longitud estaran recolzats sobre un llit de terres compactades d’un gruix de 30 cm. L’amplada 

de la rasa serà de 70 cm. 

 La unió de la xarxa de tuberies serà mitjançant cola sintètica impermeable de gran 

adherència i disposarà dels absorbidors de dilatacions necessaris. 

Característiques de la xarxa d’aigües pluvials: 

 -Las tuberies seran de PVC i de 3m. de longitud 

 -La baixant tindrà abraçadores cada 0,8m. 

 -Unió dels tubs segellada mitjançant cola sintètica impermeable de gran adherència. 

 -Es col·locarà com a mínim una junta elàstica a cada baixant. 

 -Col·locació de colze de pressió o peça especial segons fabricant a la base de les 

baixants. 

Característiques de la xarxa d’aigües residuals: 

 -La connexió amb la baixant serà de 45º com a mínim. 

 -Las tuberies seran de PVC i de 3m. de longitud 

 -La baixant tindrà abrasadores cada 1,5m. 

 -Unió dels tubs segellada mitjançant cola sintètica impermeable de gran adherència. 

 -No es realitzaran descàrregues verticals, només horitzontals o inclinades, evitant així 

les servituds per pas d’instal·lacions. 

 -El punt evacuació més alt discurrirà per sota del subministra d’aigua. 

 -Es col·locarà com a mínim una junta elàstica a cada baixant. 

 -Col·locació de colze de pressió o peça especial segons fabricant a la base de les 

baixants. 

 -Col·locació d’arqueta sifònica per a connectar la instal·lació evacuació a la xarxa 

general. 
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Característiques dels diferents aparells de la xarxa i les seves derivacions: 

Aigüera: 

 -La distància de l’aparell a la baixant general serà com a màxim de 4,00m. 

 -L’alçada de connexió al desguàs serà de 50cm. de l’eix del tub al paviment. 

Lavabo: 

 -La distància de l’aparell a la baixant general serà com a màxim de 4,00m. 

 -L’alçada de connexió al desguàs serà de 50cm. de l’eix del tub al paviment. 

Wàter: 

 -La distància de l’aparell a la baixant general serà com a màxim de 1,00 m. 

 -L’alçada de connexió al desguàs serà de 11cm. si és amb sortida inclinada i de 7,5cm si 

és horitzontal, sempre de l’eix del tub al paviment. 

 

Dutxa: 

 -L’alçada de connexió al desguàs serà de 11cm. de l’eix del tub a la part superior del 

forjat en el que està col·locada. 

 -La distància de l’aparell a la baixant sempre serà la menor de la derivació, ja que és la 

que té menys alçada, pel que com a màxim seran 4,00m., però normalment serà inferior. 

Diàmetres del tub de les diferents derivacions i baixants: 

 

 

 

 

  4.8.5- Contra incendis. 

 Pel que fa a la instal·lació de contra incendis en la casa, s’han tingut en compte una 

sèrie de punts: 

 - L’escala ha d’estar protegida: ha d’estar ventilada i tancada per portes RF es a dir, 

resistents al foc i sempre s’obriran en el sentit i la direcció del circuit d’evacuació. 

 - Il·luminació d’evacuació de la casa: les portes mencionades anteriorment aniran 

il·luminades per una llum situada a sobre que, en cas que es talli l’electricitat s’encendran 

marcant sempre el recorregut a seguir i a la cuina i en cada bany un pilot d’emergència sobre la 

porta. 

 - Detecció d’incendis: hi haurà un detector d’incendis per cada 30 m² de superfície. 

 - Central d’incendis: a planta baixa dins el quadro d’electricitat hi haurà una central 

d’incendis. 

 - Extintors: es col·locarà un extintor IPF-38 de CO2 cada 15 m entre ells per planta. 

Tots els sistemes estan grafiats a plànol “Instal·lacions d’electricitat i contra incendis”. 

 

Xarxa d’aigües residuals: 

Aigüera= ø40mm. Baixants= ø110mm. Wàter= ø110mm. 

Lavabo= ø32mm. Col·lector= ø 110mm. Dutxa= ø40mm. 

 

Xarxa d’aigües pluvials: 

Baixant= ø50mm. Col·lector= ø90mm. 
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

1- Enderrocs. 

 A causa del mal estat d’alguns elements constructius o per temes de canvis en la nova 

distribució s’ha optat per l’enderroc d’aquets elements. Els elements a enderrocar es poden 

veure grafiats en el plànol d’enderrocs en color groc. 

 

 1.1- Retirar fusteria interior. 

 En primer lloc s’ha de retirar la fusteria interior no pel seu mal estat sinó perquè hi ha 

portes i marcs de fusta que no ens encaixen amb la nova distribució, aquesta fusteria es 

retirarà de manera que desprès es pugui reutilitzar en la mateixa o altres cases.  

 Un cop retirada s’acopiarà a la zona reservada a l’exterior, dins la parcel·la de l’edifici. 

 La fusteria que pugui ser restaurada, es restaurarà, ja que es procurarà sempre 

mantenir l’aspecte original.  

 

 1.2- Paraments verticals i forjats. 

 Per causa de la nova distribució de la proposta, s’enderrocaran tots els envans, forjat i 

s’obriran algunes obertures, tot indicat al plànol d’enderrocs.  

 Primer es procedirà a la retirada dels envans i a la realització de les obertures 

pertinents. Seguidament es farà l’enderroc del forjat de planta primera però abans de la seva 

retirada, es disposaran tots els apuntalaments necessaris per a mantenir les característiques de 

la resta d’envans i les façanes que es mantenen per tal de que conservin tota la seva estabilitat 

estructural. 

 Es verificarà que en l'interior de la casa no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable 

ni materials combustibles, explosius o perillosos. 

 S’haurien d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies: mesures de seguretat, 

anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de les escomeses 

d’instal·lacions treballs de camp i assajos. 

 S'hauran pres les mesures de protecció necessàries, tant en relació amb els operaris 

encarregats de la demolició com amb terceres persones. 

 Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els 

treballs de demolició. 

 Fases d’execució pels enderrocs: 

- Preparació de la zona de treball. 

- Demolició element a element de l'edifici, amb l'apuntalament provisional que sigui necessari. 

- Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

- Neteja final de l’edifici. 

- Retirada d'enderrocs i càrrega sobre camió, prèvia classificació dels mateixos. 

- Transport de deixalles a una deixalleria autoritzada. 
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2- Patologies. 

 Un cop conegudes les lesions existents en la masia, es procedirà a la reparació de les 

lesions i causes que les provoquen, de les diferents patologies esmentades a la memòria 

descriptiva. A continuació es detallen com es repararan les lesions de les fitxes descrites en 

l’apartat “3-Estudi de patologies” de la memòria descriptiva. 

 

 2.1- Assentament de la façana posterior. 

 Per la realització del recalç de la fonamentació de la façana posterior i part de les 

laterals es realitzarà amb el sistema tradicional, que consisteix en fer les excavacions per dames 

seguint l’ordre del replanteig següent: 

 

 

En l'excavació ha de cuidar-se especialment el retall del terreny, que serà sempre 

manual, cuidant-se la verticalitat i de no soscavar accidentalment la fonamentació. L'operació 

així realitzada té l'avantatge que, amb una vigilància necessària i constant, només s'han de 

realitzar els recalç allà on el terreny no tingui la qualitat esperada. 

Com ja he dit anteriorment l’excavació es realitzarà per trams (dames) amb un ordre 

específic i d’amplades de 1,20 metres cada una. Les dames s’hauran de distanciar al menys dos 

vegades la seva amplada per no produir trams excavats gaire llargs. Serà convenient suportar 

els costats verticals de cada dama. Desprès excavarem amb compte per sota la fonamentació 

existent i realitzarem les operacions desitjades pel recalç. El procés constructiu de les 

operacions estan explicades gràficament amb els següents detalls. 
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Un cop realitzat el recalç de la fonamentació es repararan les esquerdes de les façanes 

laterals que s’havien produït.  

Per realitzar aquesta reparació ho farem 

mitjançant unes grapes d’acer galvanitzat, d’uns 8mm 

de diàmetre, per donar-li continuïtat i que la paret 

torni a treballar conjuntament. Posteriorment 

s’ompliran les esquerdes amb materials fluids (morter 

epoxi, M-80...) i s’hi col·locarà una malla de fibra de 

vidre (tipus mallatex) per repartir les tensions i evitar 

que es marquin les esquerdes, s’arrebossarà tot amb 

morters polimèrics i finalment es farà una última capa 

igual a la resta de la façana. Les grapes no es 

col·locaran paral·leles entre elles perquè així podran 

compensar les distintes accions que poden aparèixer. 

 

PROCÉS FOTOGRÀFIC DE LA REPARACIÓ D’ESQUERDES: 

 

Grapat de ll’esquerda                                                       Omplert d’esquerdes i grapes 

Mallatex 

Grapa 

Detall del grapat d’esquerdes 

 

Col·locació malla de fibra de vidre Arrebossat de morters polimèrics 
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 2.2- Esfondrament del sostre de planta baixa. 

L’actuació per evitar l’esfondrament descontrolat del forjat el dividirem de dues parts: 

A- Enderroc del forjat existent. 

B- Construcció del nou forjat unidireccional. 

 

A- Enderroc del forjat existent: 

En el procés d’enderroc cal identificar dues fases clarament diferenciades: els treballs 

previs de preparació i les d’execució material. 

L’objectiu dels treballs previs és establir les mesures genèriques de seguretat prèvies a 

l’execució de l’enderroc. Les mesures que afectarien al nostra cas serien: 

 

 - Anulació de les instal·lacions existents: No començar la enderroc fins que no s’hagin 

anul·lat les connexions d’aigua, d’electricitat, etc. Tot i que em de deixar els serveis necessaris 

per l’execució: 

  - Aigua per regar i evitar la pols. 

  - Connexió d’electricitat controlada per evitar riscs d’accidents. 

 

 - Estintolament previ: Durant el procés d’enderroc, l’estat tensional a què estan 

sotmesos els elements constructius de l’edifici experimenta canvis significatius amb més 

rapidesa que en un procés de construcció. Els canvis més comuns tenen origen en: 

 - acumulació de sobrecàrregues en determinades parts dels sostres. 

 - entrada en càrrega d’elements que no formen part de l’estructura de l’edifici. 

 - desmuntatge d’elements que, en aparença, no formaven part de l’estructura però que 

 en realitat transmetien càrregues. 

 Aquestes situacions i les anomalies estructurals que comunament manifesten les 

edificacions que s’han d’enderrocar recomanen estintolar, abans de l’inici del procés, els 

elements que poden provocar l’enderrocament incontrolat d’una part de la construcció. 

 

 - Mitjans per a l’evacuació dels materials i dels elements recuperables: Per facilitar el 

procés de desmuntatge dels elements arquitectònics perquè es puguin recuperar de la manera 

més completa possible, cal instal·lar els mitjanats adients i, sobretot, preveure les vies 

d’evacuació. Per facilitar la recollida i la selecció dels materials reciclables, cal disposar de 

contenidors específics per a materials de la mateixa naturalesa. 

 

Solament s’ha de procedir a iniciar els treballs d’enderroc quan s’han executat els treballs previs 

que s’han descrit anteriorment. 
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 El procés d’execució d’un enderroc és fonamentalment un procés de demolició i de 

desmuntatge element per element, per assolir l’objectiu principal: 

-recuperar la major part possible d’elements constructius per a reutilització i recuperar 

materials per reciclar materials, de manera que els treballs no afectin la seguretat del 

procés. 

Criteris d’abast general que cal seguir en l’execució de l’enderroc: 

- l’ordre del desmuntatge dels elements ha d’evitar que durant el procés en resti algun 

en fals equilibri de manera que en desmuntar-ne un altre se’n produeixi la caiguda. 

- abans d’iniciar el desmuntatge o la demolició, cal reduir tant com sigui possible la 

càrrega que suporten els elements constructius (figura 1). 

- cal fer un estintolament previ al desmuntatge quan s’hagin de desmuntar elements 

que treballen en flexió o compressió, de manera que quan falti l’element constructiu 

es mantinguin l’estabilitat i la resistència del conjunt (figura 2). 

- en les estructures isostàtiques cal mantenir l’estabilitat del conjunt i fins i tot 

introduir-hi les travades necessàries per assegurar-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Figura 2 
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Per l’execució de l’enderroc del forjat cal seguir les etapes ordenades de la següent manera: 

1.- Extracció del paviment de manera que desprès es pugui reutilitzar com a paviment 

del nou forjat. 

 2.- Retirada de la capa de morter pobre i dipositat en el contenidor pertinent. 

 3.- Retirada de les tres capes de rajola fina amorterada. 

 4.- Regularitzar el trobament entre forjat demolit i les parets. 

Volum dels residus: 

 Secció del forjat:     1,33 m² 

 Longitud del forjat: 10,28 m 

    

 

 

 Tots els processos de l’enderroc es faran tenint en compte el “Manual de desconstrucció 

de la generalitat de Catalunya” i el tractament de residus es farà segons el “Decret 201/1994, 

de 26 de juliol” adjuntat als annexes. 

 

B- Construcció del nou forjat unidireccional: 

 Abans de començar amb el procés constructiu del forjat s’ha de fer un replanteig del 

forjat segons el plànol d’estructura. El replanteig consistirà en indicar amb marques els eixos de 

les bigues i els límits del forjat, de la mateixa manera marcarem la cota del mateix, també 

replantejarem les cates que s’han de fer a les parets de fàbrica pel recolzament de les bigues 

de fusta. 

 Un cop fet el replanteig passarem ja al procés constructiu que consistirà en les 

següents fases: 

 1.- Preparació del perímetre de recolzament de les biguetes. 

 2.- Replanteig y col·locació en sec de les biguetes. 

 3.- Entroncament de les biguetes als recolzaments i als ancoratges (figura 4). 

 4.- Disposició de llistons adossats a les biguetes constituint les arestes de suport de 

 l’entrebigat. 

13,67 m³ de volum real de residus. 

13,67 m³ x 0.30(índex de buits aprox.)= 17.77 m³ de volum aparent 

de residus. 
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 5.- Formació de l’entrebigat amb revoltó de maó senzill. S’ha de prestar atenció que no 

 existeixin ranures de separació ni peces amb fissures o trencades.  

 6.- Col·locació de les armadures amb separadors homologats. 

 7.- Abocament i compactació del formigó. 

 8.- Reglat i anivellació de la capa de compressió. 

 9.- Curat del formigó. 

 10.- Desencofrat. 

 11.- Reparació dels defectes superficials. 

 12.- Col·locació del paviment.  

Aspectes a tenir en compte: 

 - Per evitar l’entrada del formigó en els entrebigats extrems es col·locarà una tapa de 

 poliestirè expandit, calculant aquesta sobrecarrega i el major consum del material. 

 - Previ al formigonat s'ha de comprovar l'apuntalament, l'anivellament i l'estat de 

 càrrega per evitar que es produeixin fletxes en el forjat. 

 - Comprovar la compatibilitat entre biguetes i les peces de l’entrebigat. 

 - Tots els forats s’han de preveure amb anterioritat. 

 

 

 

 

 

Figura 4 Perspectiva de com serà el nou forjat. 

Dau de formigó 
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 2.3- Aïllament de la coberta. 

 Alhora de fer la rehabilitació de la coberta em de tenir clar el sistema a utilitzar ja que 

sota coberta tindrem habitacions, per això es molt important assegurar la seva habitabilitat 

cobrant especial importància aspectes com l’aïllament, l’ impermeabilització, la ventilació o la 

lleugeresa dels materials empleats. Per aquests fets la rehabilitarem amb les propietats d’una 

coberta calenta o d’una fulla. 

Aquest tipus de cobertes requereixen quatre condicions bàsiques: 

 - Que estiguin impermeabilitzades. 

 - Que estiguin ventilades. 

 - Que estiguin aïllades tèrmicament. 

 - Que els elements utilitzats siguin lleugers. 

L’aïllament serà a base d’espuma de poliuretà. Per evitar problemes derivats de les variacions 

de pressió de vapor i temperatura, ja que es necessari aportar ventilació al aïllament es 

col·locaran sobre ell les plaques impermeabilitzants “Onduline sota teula”, i finalment anirà la 

capa protectora exterior de teules (les existents). 
 

Elements de la coberta rehabilitada 

 

1.- Forjat: amb les peces ceràmiques 

existents més capa de compressió. 

2.- Aïllament tèrmic: aïllament flexible 

d’espuma de poliuretà de 7cm d’espessor. 

3.- Impermeabilització: plaques 

“Onduline sota teula” permet adaptar-se a 

qualsevol tipus de forjat amb qualsevol 

tipus d’aïllament i tot tipus de teula. 

4.- Acabat (teules): teules ceràmiques, 

es col·locaran les teules existents. 

 

Un cop analitzat el tipus de sistema que utilitzarem passarem a la fase d’execució que consisteix 

en quatre punts: 

 1.- Adequació del forjat. 

 2.- Col·locació del aïllament tèrmic. 

 3.- Col·locació de la impermeabilització “Ondulin sota teula”. 

 4.- Col·locació del acabat, teules. 

 

 1.- Adequació del forjat: 

 Abans de començar amb el procés d’execució de la nova coberta mirarem les condicions 

en la que es troba, com que el seu estat es bo el que farem es reparar les petites lesions, la 

sanejarem i la condicionarem intentant deixar la superfície uniforme per facilitar la correcta 

instal·lació del resta dels elements que formaran la coberta. 

1 

2 

3 

4 
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 2.– Col·locació del aïllament tèrmic: 

 Una vegada tenim el suport en les condicions necessàries, col·locarem l’aïllament tèrmic 

escollit (espuma de poliuretà). S’instal·larà seguint les instruccions de col·locació i precaucions 

(incidència dels raigs ultraviolats, temperatures màximes i mínimes d’instal·lació, humitats del 

suport, etc.) a tenir en compte i indicades pel fabricant. 

 3.- Col·locació de la impermeabilització “Onduline sota teula”: 

 Les plaques impermeabilitzades Onduline sota teula seran elegides en funció del tipus 

de teula que tinguem. Així mateix les fixacions a utilitzar seran les prescrites per Onduline 

segons el tipus de suport sobre el que s’instal·laran. 

 Elecció de la placa d’Onduline: segons les mides de les nostres teules existents 

escollirem es següent tipus de plaques: 

 

 

Les plaques es fixaran mecànicament al suport, clavant-les per la part alta de la corba. El tipus 

de clau serà: 

Per la seva longitud i la seva aplicació.  

 

 

 

 

 

 

 

 Per les teules corbes amb inferiors al 60% es necessitaran 3 fixacions per m² i per 

pendents superiors 3,5 per m². 

 Per pendents superiors al 10% el solapament serà de 15 cm i en pendents inferiors al 

10% serà almenys de 20cm. 

 Els encontres entre plaques es resoldran amb lamina autoadhesiva Onuflim. 

Model de plaques segons catàleg d’Onduline. 

Esquema de com es fixaran les plaques Onduline. 
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 4.- Col·locació del acabat, teules: 

 Les teules que es col·locaran seran les que ja hi eren abans. Las seva instal·lació serà 

de la manera tradicional, aprofitant la plantilla creada per les plaques impermeabilitzants, sobre 

la que es recolzaran les teules que fan de canal. Les teules es col·locaran en sec reduint així el 

pes de la coberta. 

 

Solucions segons els tipus d’encontres. 

 

 Sortida de fums: es realitzarà fent una rasa, a uns 40 cm., el la que col·locarem una 

xapa de zinc, i banda autoadhesiva Onduflim per l’encontre de la placa Onduline amb la 

xemeneia. 

 En la part superior del remat, la xapa de zinc es col·locarà per sobre la placa Onduline, i 

la banda Onduflim per sota. En els laterals i en la part inferior del remat, la xapa de zinc es 

col·locarà per sobre la teula (mínim 30cm.) i la banda Ondufilm per sobre la placa Onduline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laterals de la coberta: es aconsellable col·locar un rastrell per sota de la primera corba del 

lateral de la coberta, perquè al fer el remat lateral la placa pateixi el menys possible. 
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Avantatges de l’ impermeabilització amb Onduline sota teula en coberta inclinada. 
 

Impermeabilitat: 

 Amb Onduline la coberta resulta 

impermeable encara que les teules es moguin o es 

trenquin. Les plaques permeten complir amb la 

obligatorietat marcada pel CTE, d’impermeabilitzar la 

coberta per sota d’unes pendents mínimes. Gracies a 

la composició de les plaques a base de fibres 

minerals, vegetals i resines termostables saturades 

en asfalt a alta temperatura. 

 

Ventilació: 

 El format de les plaques Onduline sota 

teula crea un doble circuit de ventilació (teula - 

placa; placa - suport) que evita les humitats per 

condensació, complint amb els valors d’exigència 

del CTE.  

 

Flexibilitat: 

 Gracies a la flexibilitat i a la seva fixació 

mecànica les plaques absorbeixen els moviments 

estructurals i les dilatacions – contraccions, sense 

ruptura, amb independència del tipus de suport. 

Antilliscant: 

 La rugositat de la superfície, la seva composició asfàltica i el format de les plaques 

eviten el lliscament de les teules corbes, reduint considerablement (més del 90%) el material de 

fixació tradicional, alleugerint així les estructures. 

Estalvi de mà d’obra: 

 Pel seu format, les plaques son una plantilla sobre la que resulta molt senzill i ràpid 

col·locar les teules. A més amb les plaques no es necessari fixar les teules, d’aquesta manera la 

coberta es realitzarà en sec, reduint en més d’un 

90% l’ús de morter. 

Econòmic: 

La impermeabilització amb les plaques resulta 

econòmica per varies raons:  

 - Estalvi de temps, mà d’obra. 

 - Estalvi de materials, com el morter (cost 

del material, elaboració i manipulació en obra). 

 - Garantía (33 anys) de no haver de realitzar reparacions. 
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 2.4- Aïllament de les parets exteriors. 

 Es realitzarà amb un trasdosat autoportant 

lliure constituït per una estructura resistent d’acer 

galvanitzat, sobre la que s’hi fixarà, per la cara de la 

vivenda, una o més plaques “Pladur” de diferents 

espessors. En el seu interior hi haurà material aïllant 

llana de roca.  

 

 

 

 

 

 

Sistema de trasdosat autoportant lliure i instruccions de muntatge: 

 

  

  

Detall isometric del trasdosat. 
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Detalls constructius per l’execució dels trasdosats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Isomètric de l’encaix entre canal i muntant  

Alçat de l’estructura auxiliar del trasdosat. 

 

Isomètric de tot el conjunt: mur+trasdosat 

No es pot fer el solapament de dos canals. 
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Esquema i definició del trasdosat que es col·locarà: 

 

e (espessor placa cartró guix): 

13mm 

E (amplada guia): 48mm 

D total= 61mm  

 

 

 Definició: Trasdosat format per una placa de 13mm d’espessor, del tipus N, fixada 

a una estructura formada per muntants (elements verticals), totalment independent al mur 

base, separats 600mm. a eixos i canals (elements horitzontals) d’amplada 48mm. donant una 

amplada total de 61mm. Part proporcional de tornillería, pasta i cintes per juntes, ancoratges 

per terres i sostres, etc. Estructura omplerta amb aïllament tipus llana de roca de 30Kg/m³ de 

densitat. En el cas dels trasdosats dels banys la placa tipus N es substituiria per una del tipus 

WA. 

 

Encontre amb un envà perpendicular al trasdosat Cantonada del trasdosat 
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3- Divisòries interiors i fals sostres. 

 La masia majoritàriament està format per parets d’obra existents. Les poques divisòries 

interiors i els fals sostres es faran de plaques de cartró guix del tipus N o WA segons defineixen 

les característiques del material a la memòria descriptiva on es defineixen  també els tipus de 

subjeccions i guies metàl·liques necessàries per la col·locació d’aquestes plaques. 

 L’acabat de les plaques aniran pintats de color a definir segons l’espai, els fals sostres 

aniran pintats de blanc color ral 9010 i la resta de plaques WA dels banys aniran fins una certa 

alçada alicatades amb peces ceràmiques o tipus “gresite”. 

 

 3.1- Divisòries que separen espais comuns. 

 

e(espessor placa cartró guix): 13mm 

E (amplada guia): 48mm 

D total= 100mm  

 

 

 Definició: Envà format per dos plaques a cada costat de 13mm d’espessor cada 

una, del tipus N, fixades a una estructura formada per muntants (elements verticals), separats 

600mm. a eixos i canals (elements horitzontals) d’amplada 48mm. donant una amplada total de 

100mm. Part proporcional de tornillería, pasta i cintes per juntes, ancoratges per terres i 

sostres, etc. Estructura omplerta amb aïllament tipus llana de roca de 30Kg/m³ de densitat. En 

el cas de que una de les estances fos humida es substituirien les plaques tipus N per una del 

tipus WA del costat que estigues afectat per la humitat. 

Sistema d’envà i instruccions de muntatge: 
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83 Proposta de reforma i canvi d’ús de la masia “Can Puig” a Palafolls 

 3.2- Divisòries dels banys. 

 

  e(espessor placa cartró guix): 13mm 

  E (amplada guia): 48mm 

  D total= 74mm 

 
 

  

  

 Definició: Envà format per dos plaques una a cada costat de 13mm d’espessor 

cada una, del tipus WA, fixades a una estructura formada per muntants (elements verticals), 

separats 600mm. a eixos i canals (elements horitzontals) d’amplada 48mm. donant una 

amplada total de 74mm. Part proporcional de tornillería, pasta i cintes per juntes, ancoratges 

per terres i sostres, etc. Estructura omplerta amb aïllament tipus llana de roca de 30Kg/m³ de 

densitat. 

 Si l’envà ha d’aguantar algun tipus de mobiliari, hi ha diferents maneres de fixar-los 

segons el pes a aguantar: 
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 3.3- Fals sostres. 

 Els sostres penjats de plaques de cartró guix estan constituïts per una estructura 

portant de perfils resistent d’acer degudament penjada al forjat del edifici i, sobre la qual, es 

fixen les plaques. 

Al igual que en totes les unitats de plaques de cartró guix, els paraments estan acabats d’una 

manera llisa i continua a base d’un tractament especial en les juntes i cargols que permeten 

qualsevol tipus de decoració final. Utilitzarem les plaques tipus TR menys en la sala de reunions 

que posarem la tipus FON per millorar les condicions auditives. 

 Farem servir dos sistemes, depenen de les estances on ens trobem:  

 - Sistema de sostres registrables: per la cuina per poder tenir abast fàcil a les 

instal·lacions. Amb plaques tipus TR 

 - Sistema de sostres continus: en la resta de les estances. 

              Sistema de sostres continus: 

 

 

 

 

 

 

      Sistema de sostres registrables: 
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Instruccions de muntatge: 

 

Sistema de sostres registrables: 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Sistema de sostres continus: 
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