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RESUM

El present Projecte de Final de Carrera, té la finalitat de realitzar un canvi d’us i de l’activitat 
d’un edifici del S. XVIII, d’inici construït per a un ús residencial, i que en l’actualitat realitza 
l’activitat d’hostal-residència.

La nova activitat que es proposa, be donada pel patrimoni familiar del propietari de l’edifici, ja 
que la finca és el resultat d’una composició de diferents edificacions residencials unides entre 
sí en la dècada dels seixanta,  formant el que va ser un negoci familiar (actualment deshabitat, 
excepte els mesos de juliol i agost).  La proposta és realitzar un tipus de vivenda-apartament 
per a lloguer, amb l’objectiu de reactivar el negoci anomenat i no recórrer a la venta del mateix.

En una primera instància, s’ha realitzat una diagnosi de l’edifici per tal de conèixer l’estat de 
conservació, ja que cal  anotar que és un edifici que té més de 100 anys. En el transcurs 
d’aquesta diagnosi, concretament en la recerca d’informació per conèixer les adicions, 
remuntes i tota mena de variacions que ha patit des de l’estat inicial, ens hem endinsat en la 
tipologia de la casa tradicional dels pobles costaners, més en concret en la casa denominada 
“casa de cos”. Per aquest motiu, s’ha cregut convenient realitzar un breu estudi d’aquesta
tipologia d’edificis i per l’altre banda, realitzar un estudi el més acurat possible de la història del 
“nostre” habitacle  per poder realitzar una diagnosi el més concreta possible, és a dir, conèixer 
els processos constructius que es van emprar en la realització dels fonaments, l’estructura, es 
tancaments, les cobertes, etc., ja que la presa de dades no era tot el correcte que es desitjava 
per la impossibilitat de desmuntar fals sostres, realitzar cales, enretirar paviments i altres 
tipologies de feines necessàries per realitzar la diagnosi.

Un cop finalitzada la recerca de la història del edifici en estudi, es passa a l’anàlisi concret  
d’aquest, observant el tipus de lesions i/o patologies existents a causa de la unió d’edificacions
i modificacions de la seva volumetria sense estudis previs que indiquin que els canvis soferts 
o, simplement, pel transcurs del temps, els quals, no hagin fet malbé la capacitat funcional de 
l’edifici d’estudi.

Un cop finalitzada la diagnosi i realitzades les conclusions, s’ha passat a realitzar el projecte 
d’adequació d’edifici hoteler a petits apartaments turístics. L’adequació de l’edifici s’ha realitzat 
tal i com indiquen les normatives metropolitanes del municipi, aplicant els materials amb  el 
menor impacte possible intentant realitzar una rehabilitació el més sostenible possible i 
realitzant el màxim nombre d’apartaments per un major rendibilitat. En el projecte d’adequació
s’ha inclòs un petit pla de manteniment per tal de prolongar la seva vida útil i per evitar 
possibles lesions futures i una comparativa dels consum de CO2 en la rehabilitació projectada 
envers a rehabilitacions comunes.

Per resumir breument l’edifici, es poden destacar les següents peculiaritats:
La primera peculiaritat és l’estructura. Es troba construïda en dos èpoques diferents, utilitzant 
els medis característics, els materials i els sistemes constrictius de cadascuna d’elles. D’una
primera època, es poden apreciar volums executats amb forjats amb biguetes de fusta units 

amb el pas del temps, amb edificacions construïdes en els anys 50-60, amb forjats biguetes de 
formigó armat.

La segona peculiaritat la trobem en la seva façana principal, originaria del s.XVIII i actualment 
catalogada com a  d’interès pel departament arquitectònic de l’Ajuntament de Canet de Mar, i 
que com especifiquem, gràcies a la informació recollida en la investigació de l’evolució de 
l’edifici, no es la original ja que es va traslladar uns metres per una expropiació realitzada en 
els anys 40. Aquest ha estat un tema a tindre en conte, ja que les distribucions han vingut 
determinades per les obertures existents en façana.



2 PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’UN EDIFICI HOTELER A PETITS APARTAMENTS TURÍSTICS
   A LA POBLACIÓ DE CANET DE MAR

ÍNDEX

1. Introducció (pàg. 4)

2. Condicionants (pàg. de 4 a 5)  

3. El patrimoni històric – arquitectònic de canet de mar (pàg. de 6 a 7)  

3.1. Introducció

3.2.Breu història de la formació i evolució del municipi de Canet de Mar

4. La casa de cos (pàg. de 8 a 14)  

4.1.Definició general de les cases de cos (pàg. 8)  

4.2.Característiques constructives i de materials (pàg. de 8 a 11)  
4.2.1. Parets estructurals
4.2.2. Parets no estructurals
4.2.3. Sostres
4.2.4. Escales
4.2.5. Cobertes

4.3.La casa de cos de pescadors (finals 1700 al 1820/30) (pàg. de 11 a 13)  
4.3.1. Planta baixa
4.3.2. Escala
4.3.3. Planta pis
4.3.4. Coberta
4.3.5. Façana principal
4.3.6. Façana posterior

4.4.Evolució cronològica dels materials de la casa de cos (pàg. 14)  

5. Catalogació de l’edifici (pàg. 15)  

5.1.Definició de “edifici d’interès”

5.2.Normes de protecció per als “edificis d’interès”

6. Antecedents. Evolució arquitectònica de l’edifici (pàg. de 15 a 32)  

7. Diagnosi de l’estat actual de l’edifici (pàg. de 33 a 76)  

7.1.Objecte de la diagnosi (pàg. 33)  

7.2.Situació i emplaçament (pàg. 33)  

7.3.Qualificació urbanística i catalogació de l’edifici (pàg. 34)  

7.4.Quadre de superfícies (pàg. 34)  

7.5.Descripció estat actual (pàg. de 35 a 39)  
7.5.1. Fonaments
7.5.2. Sanejament
7.5.3. Estructura
7.5.4. Façanes
7.5.5. Cobertes
7.5.6. Tancaments interiors i revestiments
7.5.7. Paviments
7.5.8. Tancaments practicables i serralleria
7.5.9. Instal·lacions

7.6.Descripció lesions (pàg. de 39 a 43)  
7.6.1. Fonaments
7.6.2. Sanejament
7.6.3. Estructura
7.6.4. Façanes
7.6.5. Cobertes
7.6.6. Tancaments interiors i revestiments
7.6.7. Paviments
7.6.8. Tancaments practicables i serralleria
7.6.9. Instal·lacions

7.7.Comprovació estructura. (pàg. de 43 a 56)  

7.8.Conclusions generals. (pàg. de 57 a 58)  

7.9.Reportatge fotogràfic (pàg. de 59 a 75)  

7.10.Documentació gràfica (pàg. 75)  



PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’UN EDIFICI HOTELER A PETITS APARTAMENTS TURÍSTICS
A LA POBLACIÓ DE CANET DE MAR

3

8. Projecte d’adequació d’un edifici hoteler a petits apartaments  
turístics (pàg. de 77 a 121)

8.1.Memòria descriptiva (pàg. de 77 a 79)  

8.1.1. Descripció proposta de reforma 

8.1.2. Normativa tècnica aplicable

8.1.3. Habitabilitat i Decret 163/1998, d’apartaments turístics

8.2.Memòria constructiva (pàg. de 79 a 95)  

8.2.1. Enderroc i moviment de terres

8.2.2. Fonaments

8.2.3. Estructura

8.2.4. Cobertes

8.2.5. Tancament i divisòries

8.2.6. Revestiments

8.2.7. Paviments

8.2.8. Tancament i divisòries practicables

8.2.9. Instal·lacions
8.2.9.1. Fontaneria 
8.2.9.2. Producció aigua calenta
8.2.9.3. Captació per producció d’aigua calenta
8.2.9.4. Electricitat
8.2.9.5. Sanejament
8.2.9.6. Evacuació de fums i ventilació de banys
8.2.9.7. Telecomunicacions

8.2.10. Aparell elevador

8.2.11. Protecció i senyalització

8.3.Memòria justificativa de càlcul i compliment del CTE i
altres normatives (pàg. de 96 a 114)  

8.3.1. Sustentació estructural (DB-SE)

8.3.2. Document Bàsic de Salubritat (HS)
8.3.2.1. HS-1. Protecció front les humitats
8.3.2.2. HS-2. Recollida i evacuació de residus

8.3.2.3. HS-3. Qualitat de l’aire interior
8.3.2.4. HS-4. Subministrament d’aigua
8.3.2.5. HS-5. Evacuació d’aigües

8.3.3. Contribució Solar mínima d’aigua calenta (HE-4)

8.3.4. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT)

8.3.5. ICT. Normativa de les infraestructures comuns de telecomunicacions

8.4.Plec de condicions (pàg. de 115 a 119)

8.4.1. Plec de condicions generals

8.4.2. Plec de condicions tècniques particulars (pàg. de 115 a 119)  

8.5.Amidaments i pressupost (pàg. 120)  

8.6.Documentació gràfica (pàg. 121)  

9. Annexes (pàg. de 123 a 135)  

9.1.Estudi de gestió de residus de construcció i enderroc (pàg. de 123 a 129)  

9.1.1. Gestió de residus

9.1.2. Minimització i prevenció

9.1.3. Estimació i gestió de residus

9.1.4. Mesures per a la separació de residus

9.1.5. Prescripcions de la gestió de residus

9.1.6. Emplaçament contenidors

9.2.Pla de manteniment (pàg. 130)  

9.3.Estudi de seguretat (pàg. 130)  

9.4.Comparativa de sostenibilitat de l’edifici un cop adequat (pàg. de 131 a 134)  

9.5.Fitxes tècniques i altres documents (pàg. 135)  

Conclusions (pàg. 136)  

Bibliografia (pàg. 137)  

Agraïments (pàg. 138)  



4 PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’UN EDIFICI HOTELER A PETITS APARTAMENTS TURÍSTICS
   A LA POBLACIÓ DE CANET DE MAR

1. INTRODUCCIÓ

El present projecte d’adequació d’un edifici hoteler a petits apartaments turístics, es composa 
de tres parts clarament diferenciades: antecedents de l’edifici en estudi, diagnosi de l’edifici i 
projecte d’adequació.

En l’antecedent s’ha realitzat l’estudi de l’evolució arquitectònica de l’edifici on s’explica
detalladament i amb documentació adjuntada en l’annexa del projecte, l’origen de l’edifici i 
l’evolució volumètrica que ha sofert al llarg del temps. En aquest apartat s’ha fet una recerca 
de la documentació .

La segona part que composa el projecte es la diagnosi, on s’ha realitzat l’estudi patològic de 
l’estat actual de l’edificació, per tal d’esdevenir les lesions que pugin ser clarament perjudicials 
per a la prolongació de la seva vida útil.

Per últim s’executa un projecte bàsic d’adequació de l’hotel a petits apartaments turístics per 
tal de continuar amb el negoci familiar que es va començar a meitat del segle XX.

2. CONDICIONANTS 

El principal condicionant que hem tingut en el Projecte Final de Carrera ha estat el tema de la 
sostenibilitat en la construcció, és a dir, el intentar realitzar un projecte d’adequació, havent de 
modificar l’estat actual sense emprar o, intentat no emprar, els processos tradicionals que hem 
aprés en el transcurs de la carrera i en la nostra vida laboral. Per aquest motiu, hem cregut 
oportú realitzar una breu introducció al tema de al sostenibilitat en la construcció.

2.1. Que és la sostenibilitat en la construcció? (1)

La construcció sostenible es pot definir como aquella que tenint especial respecte i compromís 
amb el medi ambient, implica l’ús eficient de l’energia i de l’aigua, els recursos i els materials 
no perjudicials per el medi ambient, resulta més saludable i es dirigeix cap a una reducció dels 
impactes ambientals.

L’experiència ha demostrat que no resulta fàcil canviar els sistemes constructius actuals i de 
gestionar els seu funcionament. Per aquest motiu s’ha de trencar amb els hàbits adquirits en 
els sistemes de construcció que no han tingut en compte el paper finit dels recursos naturals. 
Això comporta un canvi en la mentalitat de la indústria, amb la finalitat de prioritzar el 
reciclatge, la reutilització i la recuperació de materials en front a la tendència tradicional de 
l’extracció de materials naturals i de fomentar la utilització de processos constructius i 
energètics basats en productes i energies renovables. Generalment, hi ha tendència a culpar 
el deteriorament de la capa d’ozó, el canvi climàtic o altres agents ambientals perjudicials a 
activitats industrials i econòmiques. Però és un error atribuir exclusivament a l’industria i el 
transport el origen de la contaminació. L’entorn construït on passem la gran part de les nostres 
vides, és en gran mida culpable de la mencionada contaminació. Els edificis consumeixen 
entre el 20 i el 50% dels recursos naturals, depenent del entorn on estan situats, sent la 
construcció una gran consumidora de recursos naturals com fusta, minerals, aigua i 
combustibles fòssils. Tan mateix, els edificis construïts, continuant sent una causa directa de 
contaminació per les emissions que produeixen i son una font indirecta de contaminació pel 
consum d’energia i aigua necessàries pel seu funcionament. A més, no hem d’oblidar el cost 

ecològic que suposen la deposició dels residus originats en la seva fabricació i instal·lació en 
obra, al igual que en el final de la seva vida activa.

2.2. Criteris de sostenibilitat(1)

Aquests principis de sostenibilitat porten cap a una conservació dels recursos naturals, una 
maximització en la reutilització dels recursos, una gestió del cicle de vida, així com una 
reducció de l’energia i aigua global aplicats a la construcció del edifici i a la seva utilització 
durant el seu funcionament. Es deu considerar la vivenda, no com un element aïllat, sinó com 
un element inseparable del seu entorn. Per aquests motius, s’ha de tindre en conte alguns 
aspectes, com el planejament urbà, la reducció de les demandes derivades del transport, 
l’estalvi d’aigua i energia, el tractament dels residus, la millora del medi ambient interior dels 
edificis, el manteniment de les vivendes existents i/o rehabilitació de les mateixes, la utilització 
de nous materials constructius sota el concepte de sostenibilitat, etc.

La sostenibilitat té en conte els efectes que la construcció produirà en les persones  que viuen 
i/o treballen en els edificis. Per tant, es tracta d’avançar en una sèrie de principis com, per 
exemple:

-Conservació de recursos (material, aigua, energies,...).
-Principi de les tres “R” (reciclar, recuperar, reutilitzar).
-Anàlisi de la gestió del cicle de vida de les matèries primes utilitzades amb el objectiu de 

reduir la generació de residus i emissions.
-Us racional de l’energia.
-Us racional de l’aigua.

Els requisits bàsics que deuen complir els edificis sostenibles inclouen un consum racional de 
l’energia i de l’aigua al llarg del seu cicle de vida, la utilització de materials no perjudicials amb 
el medi ambient i materials de les tres “R”, la minimització de residus durant la construcció i el 
cicle de vida, l’ús racional del sòl i integració natural en l’entorn.

2.3. Minimitzar l’impacte ambiental (1)

Una estratègia per a minimitzar l’impacte ambiental es utilitzar solucions que redueixin de 
manera equilibrada els efectes que els materials produeixen sobre el medi ambient, és a dir, 
sobre el consum d’energia per a produir-los i instal·lar-los, els residus que generen quan es 
fabriquen i s’instal·len i la contaminació directa i indirecta que generen, com per exemple: 

• Edificis existents:
o Reutilitzar-los.
o Mantindre el màxim d’elements possible..
o Conservar-los.
o Recuperar o reciclar el materials o residus generats durant rehabilitacions o 

obres noves.
• Elecció de materials:

o Recuperats o restaurats (terres, portes de fusta, maons...).
o Reciclats o que continguin elements reciclats (guix laminat, acers...).
o D’origen local o regional.
o Renovables per l’edifici (suros, vinils...).
o Fustes de boscos que procedeixin de boscos certificats com explotacions 

sostenibles.
o Sense compostos orgànics volàtils en imprimacions, pintures, aïllants i adhesius.
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Per dur a terme un ús eficient de l’energia i de la seva conservació s’hauria que considerar els 
següents aspectes en la construcció dels edificis:

• Utilitzar:
o Aïllaments i proteccions contra radiacions solars en façanes i coberta.
o Llum natural en contra de l’elèctrica o amb sensors de llum.
o Equips eficients energèticament,
o Energies renovables (solar, tèrmica o fotovoltaica).

• Instal·lar:
o Sistemes de seguiment i verificació de consums energètics.
o Controls directes de temperatura, humitat i il·luminació.
o Controls de nivell de CO2 per ventilacions adequades.

2.4. Consell per a una casa ecològica (1)

Els consells per a la realització d’una casa eclògica els podem dividir en tres grans blocs:
A. Sistemes passius per a una arquitectura bioclimàtica:

1. Es important un correcte emplaçament de la vivenda, evitant zones industrials de gran 
contaminació atmosfèrica, molt sorolloses o properes a grans línees d’alta tensió.

2. La vegetació abundant, tant en el exterior com en el interior de la casa,  permet 
disminuir els efectes de la contaminació atmosfèrica, els sorolls, etc. i ajuden al confort 
tèrmic, climàtic i de correcta humitat relativa ambiental.

3. El disseny bioclimàtic de la vivenda i la correcta orientació solar, és important per a que 
reguli correctament els canvis climàtics i de temperatura, mantenint un perfecte confort 
tèrmic i ambiental sense despeses energètics addicionals, al temps que es manté una 
correcta renovació del aire, respectant la respiració del edifici.

4. La correcta ventilació permet evitar problemes d’acumulació en la vivenda d’elements 
tòxics o radioactius

B. Materials:
1. Els materials de construcció haurien ser el més naturals i ecològics possible, evitant 

materials tòxics (com plàstics, laques i fibres sintètiques). 
2. Emparar materials amb un cost de producció baix en CO2. Els maons ceràmics, la 

pedra, la fusta, les fibres vegetals, tova de terra cuita i els morters amb abundant calç
son preferibles a formigons armats, al alumini, al PVC o l’excés de ciment i additius
químics-sintétics en les construccions.

3. S’ha de procurar que les pintures siguin naturals o al menys no tòxiques o amb 
suposats efectes al·lèrgics. Es recomanen pintures al silicat.

4. Per al mobiliari i la decoració interior son preferibles la fusta i les fibres naturals.

C. Utilització d’energies renovables:
1. L’estalvi energètic: electricitat, gas, aigua, etc. son premisses indispensables.
2. Utilització de sistemes de producció d’ACS solar.
3. Aprofitament de l’aigua de pluja per neteja o inodors. 

1. Extret de l’article “La construcción sostenible” de Aurelio Ramirez (Presidente del Consejo de la Construcción verde), trobat 
en www.cofis.es i el treball “La construcción sostenible. El estado de la cuestión” de Pere Alavedra (Doctor Enginyer 
Industrial), Javier Dominguez (Doctor Enginyer Industrial), Engràcia Gonzalo (Enginyer Indusrial) i Javier Serra (Arquitecte), 
trobat en http://habitat.aq.upm.es. 



6 PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’UN EDIFICI HOTELER A PETITS APARTAMENTS TURÍSTICS
   A LA POBLACIÓ DE CANET DE MAR

3. EL PATRIMONI HISTÒRIC – ARQUITECTÒNIC DE CANET DE MAR

3.1. Introducció.

El patrimoni arquitectònic de Canet de Mar no conté edificis ni conjunts de valor excepcional, 
però ha conservat mostres de totes les Tipologies constructives a partir del segle XVII i ha 
rebut l’aportació d’arquitectes tant importants com Lluís Domènech i Montaner, Rafael Masó o 
Eduard Ferrés i Puig.

La petita volta que donarem per la historia de Canet de Mar es amb el objectiu de relacionar, 
exhaustivament, aquells edificis i elements que representen una aportació a la compressió de 
la mateixa, més enllà del valor intrínsec de cada un d’ells.

3.2. Breu història de la formació i evolució de Canet de Mar.(2)

Magí Xiqués ens explica al seu llibre, que Alfonso II va autoritzar al 1.220, l’aixecament d’una 
població al vescomtat de Canet, a la vicaria gironina, quan ja tenia autonomia en la jurisdicció 
civil, si bé en els assumptes eclesiàstics la població s’havia de desplaçar a San Iscle de 
Vallalta.

No hem d’esperar, doncs, que l’origen de Canet sigui diferent del de la resta de poblacions de 
la comarca: a partir d’una o més vil·les agrícoles romanes que esdevenien, finalment, una 
agrupació de masos independents fins a assolir un nivell de població suficient per a justificar 
una autonomia administrativa, primer, i eclesiàstica després.

La naturalesa d’aquest procés fa que es conegui amb certa fidelitat la història religiosa, i 
administrativa, de la que encara en resten documents, però que d’altra banda, es projectin 
ombres importants sobre períodes anteriors, dels quals solament en podem fer deduccions a 
l’espera que l’aprofundiment de les investigacions arqueològiques ens donin més informació.

Tornant a la història més recent i documentada hem de dir que, per a evitar els inconvenients 
de la dependència amb respecte a Sant Iscle pel que fa als afers eclesiàstics, es va construir 
una ermita apartada del mar, al rial de l’Aubó (Sant Pere de l’Aubó o de Romaguera).

Segons Magí Xiqués, al 1.880 encara n’existien runes, i seria interessant la seva localització i 
estudi, per a aprofundir en el coneixement d’aquest període tan desconegut.  Pel que fa la 
localització no és casual que es situï de forma pròxima al grup de masos que formen el Castell 
de Santa Florentina, can Catà, Can “Guiol” i can Batlle, si bé no ha arribat a esdevenir mai una 
zona consolidada urbanament.

Per la insuficiència d’aquesta ermita, el 30 d’octubre del 1.460 es sol·licita al bisbat el permís 
per a construir un nou temple-parròquia, que es  consagrarà a Sant Pere i Sant Pau i es 
localitzarà al indret que ocupa actualment el Santuari de la Misericòrdia.

2. Transcripció Catàleg Patrimonihistòric de Canet de Mar.

Donada la distància del nucli habitat, que es va desenvolupar més a aquest temple, el31 
d’Agost del 1.579 s’autoritza la construcció d’una nova parròquia que es va situar al lloc que 
fins a l’actualitat ha ocupat, encara que amb successives i importants modificacions.

En aquest període la població encara no té un nucli homogeni, estant conformada per diverses 
agrupacions de vivendes semi-rurals, les més consolidades de les quals són el barri dels 
pescadors (el Bosquet) i el dels pagesos (el Pinar).

Es a partir d’aquestes dates que podem efectuar, ja, una lectura de l’evolució de la població i 
de les Tipologies edificatòries a partir de les edificacions que s’han conservat fins a l’actualitat.

Així, el que eren edificis aïllats amb totes les característiques d’una masia (can Rocosa, can 
Pujadas) es van transformant en edificacions entre mitgeres que encara en conserven gran 
part de les característiques, entre les que destaquen:

a) Portalada en forma de porta solar adovellada de granit buixardat.

b) Finestres de reduïda dimensió formades amb brancals, ampits i llindes també de granit 
buixardat.

c) Arrebossat exterior acabat amb lliscat de calç, com a única concessió a l’ornament, 
remarcant les finestres.

d) Coronació amb cornisa i tortugada ceràmiques.

e) Interior de planta baixa i pis (d’alçades moderades) destinat tant a habitació com 
l’activitat agrícola o pesquera en funció de l’ofici familiar.

Els exemples que es conserven daten del segle XVII i la seva localització coincideix,
gairebé sempre, prudentment apartada de les rieres: carrer Alba, carrer Sant Joan,
carrer Saüc, Xaró Baix...

Abans de l’expansió d’aquests nuclis es produeix una densificació ocupant les vores de les 
rieres, acompanyada d’un canvi important en la tipologia edificatòria, que quedarà definida al s. 
XVIII amb un augment de l’alçada dels sostres, l’aparició, sovint, d’una segona planta, la 
substitució de les portes solars per llindes rectes o arcs rebaixats, la desaparició de les 
cornises i tortugades i , com a gran innovació l’aparició dels balcons, que al principi no son 
més que un lleuger relleu de la façana que es protegeix amb una barana (sistemàticament 
amb muntants llisos i en forma de tirabuixó).

Naturalment, el canvi es produeix de forma progressiva, trobant gran quantitat d’exemples en 
els que veiem simultàniament elements de les dues tipologies. Finalment, però, es consolida la 
nova, reflexionant el canvi que representa la diversificació de l’economia de la vila amb la 
incipient indústria tèxtil i la consolidació del comerç amb Amèrica.

Així, va desapareixent el vincle entre l’habitatge i l’ofici, perdent definitivament el caràcter 
d’edificacions semi-rurals i conformant-ne un de més urbà, tant per la densificació entre 
mitgeres com per les pròpies característiques dels edificis, que es destinen quasi 
exclusivament a habitació: les cases de cos.
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El model tipològic té ben poques diferències tant si es tracta d’edificis humils com de major 
poder econòmic i està basat, encara, en la simple expressió dels procediments constructius.

No és fins a meitat del s. XIX que, amb la construcció dels grans edificis residencials dels 
indians, es produeix el divorci definitiu entre l’arquitectura quotidiana i la monumental.  La 
primera continuarà fins al primer terç del segle XX amb el manteniment de les lleis de la 
composició de façana tradicional pel que fa a la disposició de les obertura, sobre les que es 
produirà, en funció de l’estil que es segueixi, una ornamentació més o menys elaborada amb la 
introducció de pedres foranies (especialment la de Girona, que permet una major creativitat 
per la facilitat de treball), amb l’extensió de les baranes de fosa per la gran competitivitat 
econòmica que representaven (limitant l’ús de la forja a obres singulars) amb la valoració de la 
coronació de la façana, i amb la introducció d’elements ornamentals industrialitzats a partir de 
motlles (balustrades, gerros, terracotes, figures...)

De fet es tracta de la influència, o imitació a petita escala, de l’esclat ornamental en la 
construcció de les grans cases d’indians, en les que s’empraven materials importants aplicats 
a edificis de dimensions molt superiors, i on, per sobre de tot, interessava fer ostentació del 
potencial econòmic assolit.

Aquets dos nivells continuaran fins a principis del s.  XX substituint les influències clàssiques 
per les modernistes (des de la modesta casa-habitació de planta baixa a la sumptuosa Vil·la 
Flora) quan els indians han esdevingut, ja, una burgesia consolidada que acull i promou l’elit 
artística del país.

A mida que s’entra al s. XX es desacredita el modernisme i els criteris més valorats són la 
higiene, la llum, la funcionalitat, etc...  L’arquitectura passa de ser el reflex de la manera de 
viure a l’avantguarda que, precisament, el que vol és canviar-la.  És ara quan s’obren carrers 
com el Passeig de la Misericòrdia, o el Prat de la Riba (ara Abell Baix), es connecta el carrer 
Alba amb la riera i el carrer Sant Isidre amb el de Sant Pere, es forma la Plaça Colomer i la 
Plaça Macià, s’eixampla la carretera enderrocant la torre de refugi del final del Torrent del 
Lledoners, etc...  A petita escala s’importa, amb la intervenció principal de Pere Domènech i 
Roura, el mateix criteri que a Barcelona amb el carrer Pau Clarís.

Totes aquestes intervencions es produeixen traumàticament a través d’expropiacions i 
enderrocament d’edificis existents expressant la fermesa d’una voluntat de millora que, a més, 
incideix en la urbanització a través de la implantació de la xarxa de clavegueram i de la 
pavimentació de la majoria dels carrers.

Però la modernització no s’atura aquí, sinó que es tradueix també, en un augment de les 
dotacions: la biblioteca, el mercat, l’escorxador, les escoles al carrer de la Font, l’odèon, etc...

La voluntat d0esponjar el nucli antic ens indica que la densificació en superfície (no encara en 
alçada) ha estat completada.  Així, s’obren nous carrers com l’Àngel Guimerà, amb la finalitat 
de construir grups de cases sota criteris de promoció conjunta, principalment a la perifèria.

Malauradament, el procés de modernització va ser avortat per la Guerra Civil i de les 
arquitectures que han esdevingut posteriorment poca cosa en direm.  Solament fer menció que 
el desbocament de la construcció a la segona meitat del segle, sortosament, no va afectar 
d’una forma irreversible la part antiga de la població, i es va concentrar al turó que corona el 

cementiri.  Gràcies a això podem encara disposar d’una riquesa considerable pel que fa al 
patrimoni arquitectònic.

Encara que molt breu, aquesta ha estat l’evolució de les Tipologies arquitectòniques que han 
contribuït a la formació i consolidació de la vila i si alguna conclusió se n’extreu és la profunda 
influència de l’economia en l’arquitectura, des de la petita edificació amb finalitats entre rurals i 
d’habitació a les grans edificacions residencials dels indians.  Fins a mitjans d’aquest segle, 
aquesta influència de l’economia i la manera de viure, ha estat la única “ordenació” del territori 
donant resultats que, paradoxalment, amb la normativa urbanística no s’han assolit.
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4. LA CASA DE COS(3)

4.1. Definició general de les cases de cos.

La casa de cos es una Tipologia d’edificació que va aparèixer sobre el segle XVIII en poble de 
muntanya, passant en poc a les zones costaneres. És una Tipologia de vivenda que es 
construeix un edifici al costat de l’altre, definides per un mòdul o dimensió: el cos. Un cos té 
aproximadament 5 mts. de façana i, generalment, 20 mts. de profunditat, composades per la 
casa, l’eixida i l’hort.(4) Generalment la seqüència edificatòria era eixida, casa, carrer i hort.

Habitualment, la seva alçada era de dos nivells més un altell o golfes. Sempre son edificacions 
rectangulars, d’una sola crugia, amb coberta a dues aigües i carener paral·lel al carrer. Les 
plantes es comuniquen sempre per un nucli central vertical com és l’escala, la qual trava la 
casa i divideix la planta baixa en dues parts. Es podrien dividir tres Tipologies de casa de cos: 

a. la de pescadors (finals 1700 al 1820/30).
b. la de mariners (del 1830  al 1870).
c. la d’obrers (del 1880 al 1920/30).

3. Consulta de PFC de la casa de cos de Premia de Mar de 1992,  Llibre: Historia d’arquitectura del Maresme de Terol Tuneu.
4. eixida: espai aïllat completament de l’exterior i descobert a la part posterior o lateral d’un edifici i en comunicació amb aquest.

4.2. Característiques constructives i de materials.

4.2.1. Parets estructurals.

Les Tipologies de parets de càrrega que es pot trobar en una casa de cos són les següents:
A.  De tapia: Parets realitzades amb una mescla d’argila o terra de rajoler, sorra i 

grava fina. Habitualment es construïa en primavera per a que la calor 
de l’estiu evaporés la humitat de les parets. Per realitzar les parets 
s’utilitzaven motlles de fusta, com a encofrat, de 70 a 80 cm d’alçada, 
120 cm de llargada i un gruix entre 50 i 60 cm. Generalment, eren els 
tancaments emprats en les mitgeres. 

Vista paret mitgera d’una casa veïna a l’edifici en estudi  amb façana principal a la Riera de Sant Domènec.
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B.  De fàbrica: Realitzades amb totxo massís de 29x14x5 cm d’argila cuita col·locada 
a trenca juntes i agafats amb morter de calç. Els gruixos varien entre 
15 i 20 cms. Les llindes es realitzen amb arcs de descàrrega i els 
brancals també són de totxo massís.

C.  Pedra o paredat:  Realitzats amb pedra granítica de la zona mesclat amb terra de rajoler 
i àrids de mida diversa. Tots els perímetres dels buits eren rematats 
amb pedra treballada o en alguns casos amb totxo massís. Les llindes 
podien ser d’ull de perdiu (no estructural) o amb arcs de descàrrega 
amb totxo col·locat a sardinell. Generalment, eren els tancaments 
emprats en façana i acabaven anant revestits amb morter de calç.

Fàbrica de paredat i maó pres amb morter de calç i una part d’obra de carreus de granit natural de la 
comarca.  Vista interior façana del carrer Caldeta i foto de la finca veïna construïda en la mateixa època.

4.2.2. Parets no estructurals.

Les parets no estructurals eren sempre ceràmiques, realitzades amb totxo massís o maons a  
trenca juntes i agafats amb morter de calç. Els revestiments eren també de morter de calç.

5. col·locació en espiga: les rajoles es juxtaposen unes amb les altres amb una inclinació de 45º

4.2.3. Sostres.

Les Tipologies de sostres que es pot trobar en una casa de cos són les següents:
A. Amb bigues de fusta i entrebigat de cabirons i rajoles:

Les bigues són habitualment de pi o de roure. Les seves llums oscil·len entre els 4,5 i 5,5 
mts. La seva secció pot ser circular amb diàmetre variable entre el 20 i els 30 cm, o bé, de 
secció rectangular de 10 a 14 cm de base per 18 a 25 cm d’alçada. En les bigues de secció 
poden aparèixer motllures en les 2 cantonades inferiors. El intereix és aproximadament 50 
cm. Sobre les bigues es col·loquen els cabirons de la mateixa fusta que les bigues i 
d’esquadra rectangular, de 10 a 15 cm i amb un intereix de 30 cm. Sobre els cabirons es 
col·loquen les rajoles comunes de 29x14x1,5 cm més un seguir d’un segon gruix amb 
rajoles agafades amb morter de calç. En tercer i últim gruix de rajoles era col·locat, també 
amb morter, a l’espiga.(5)

Aquest tipus de forjat es troba habitualment en les cases de pescadors, en els altells  i 
golfes i en totes les Tipologies de la casa de cos en els cossos construïts en l’eixida (part 
posterior de la casa, generalment destinada al patí, jardí o inclòs hort en les cantonades).

Fotografies de la casa en estudi.  Coberta inclinada i sostre planta baixa
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B. Amb bigues de fusta i revoltons de rajola:

Les bigues són de les mateixes característiques que la Tipologia anterior. La variació és un 
intereix normalment superior als 50 cm. En la biga, es realitza una raça longitudinal, per 
recolzà el revoltó, el qual es realitza amb un doblat de rajoles comunes agafades amb guix 
la primera capa i amb morter de calç la segona capa. És típica en les 3 Tipologies de casa 
de cos.

Fotografies de la casa en estudi.  Forjats de sostres planta primera. 

C. Volta de mocador:
La volta de mocador es un tipus de volta rebaixada a 4 punts on les seves generatrius es 
troben contingudes en un mateix pla. Es construïa amb dos fulls de rajola comuna agafats 
amb guix la primera capa i morter de calç la segona. Era més típica de la casa de mariners. 
Es pot trobar cobrint part de planta baixa, com sota els replans de l’escala. 

Fotografies de la casa en estudi.  Volta distribuïdor plantes.

4.2.4. Escales.

Les escales es construeixen  amb voltes a la catalana realitzades amb tres capes de rajola 
comuna. La primera capa s’agafava amb guix i les altres dues amb morter de calç, sempre 
col·locades a trenca junts. Aquestes voltes recolzaven en el seu naixement en una petita paret 
de totxo massís i així contrarestar l’esforç horitzontal. En la casa dels mariners el replà de 
l’escala es resolt amb una volta de mocador en la qual recolza la volta a la catalana de 
l’escala.

Fotografies de la casa en estudi.  Escales formades per volta catalana.
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4.3.3. Planta pis.

La planta pis era d’us nocturn només. Té la mateixa superfície que la planta baixa però més 
compartimentada. L’escala dona pas a un passadís, el qual dona accés a les cambres 
(generalment tres):
-La cambra del davant: La cambra més gran de la planta pis. Dona a la façana principal. En 

algun cas es compartimentava realitzant un vestidor. La cambra 
conté una finestra just damunt de la porta d’accés.

-La cambra del mig: Situada entre l’escala i la cambra del davant i la més petita de totes. 
No té cap obertura exterior. Des d’aquesta habitació es podia accedir 
al entresolat (zona de damunt del passadís) o a les golfes amb una 
escala d’un sol tram situada sobre el segon tram de l’escala. Els 
envans d’aquesta cambra son els únics que arribaven a la coberta.

-La cambra del darrera: La segona cambra per superfície i situada a la zona posterior de la 
vivenda. Al igual que la cambra del davant tenia una finestra damunt 
de la porta posterior.  

Les mitgeres en aquesta planta continuen iguals que en planta baixa excepte en els últims 
anys de la construcció de les cases de pescadors que passaven a ser de 15 cm de gruix i 
realitzats amb totxo massís.

Els paviments en totes les plantes es realitzava amb la pròpia rajola comuna que s’utilitzava en 
la realització dels sostres i els envans eren de fàbrica ceràmica.

Croquis de planta baixa, planta pis i coberta de les cases de 
cos de pescadors, recollides en la recerca, del treball de fi de 
carrera “casa de cos de Premia de Mar, 1992”.

4.3.4. Coberta.

La coberta es construïa a dues aigües amb el carener paral·lel al carrer. Cal destacar, que en 
alguns casos, existeix un accés des de la coberta a les golfes mitjançant una finestra de 50x50 
cm aproximadament.

4.3.5. Façana principal.

La façana principal en la casa de cos de pescadors és molt senzilla i destaca per la seva 
planeitat. La porta principal és situa en un lateral de la façana i té unes grans dimensions 
(aproximadament 160 a170 x 210 a 250 cm). La porta és de doble fulla, obra cap en dins i està 
constituïda amb taulons de fusta massissos. Sòl estar protegida per fora per una altra porta de 
fusta i vidre. La llinda és recta o d’arc i els brancals són simètrics o quasi simètrics i estan
realitzats amb pedra granítica lleugerament treballada. 

La finestra de la cambra del davant és aproximadament de 75x135 cm. La llinda i els brancals 
també son de pedra granítica lleugerament treballada. La finestra la trobem centrada respecta 
la porta d’accés.

La trobada entre façana i coberta es realitza amb una base de teules i/o rajoles. La canal vista 
és realitza amb una tortugada de teules i el baixant de recollida de les aigües pluvials 
s’encastava en la façana o era vist per la planta pis. 

El gruix del tancament és de 55 a 60 cm i es realitza amb pedra granítica (ull de perdiu) o e 
vegades amb tapia i sempre està acabada amb un arrebossat de morter de calç.

Fotografies de la casa en estudi.  Vista porta d’entrada amb llinda recta
i brancals, tots ells de pedra.  Vista de cornisa i canal vista  de tortugada de 
teules ceràmiques
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4.3.6. Façana posterior.

La façana posterior conserva la mateixa planeitat que la façana del carrer. En ella, al igual que 
en la façana principal, trobem tres obertures:

-La porta d’accés a l’eixida. Similar a la porta principal però més estreta.
-La finestra de la cuina.
-La finestra de la cambra del darrera. Dimensions iguals que la cambra del davant però 
sense ornamentar les llindes i els brancals.

El ràfec es més senzill que la façana principal i la canal és sempre vista al igual que el baixant. 
El gruix de la façana , al igual que els materials, és com la façana principal.
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4.1. Evolució cronològica dels material de la casa de cos. 
 

Semblança amb casa de pescadors      Semblança amb casa de mariners      Semblança amb les dues Tipologies 
 
 

 

Elements constructius 
Parets Sostres 

 

Façana Mitgera Envans Bigues Entrebigat Escales Coberta Fusteria i acabats 

Casa pescadors 
(finals 1700 al 

1820/30) 

- Parets de pedra granítica 
preses amb morter de calç. 
- e = 55 a 65 cm. 
- Portes existents en façana 
principal i posteriors. 
- Llindes i brancals de porta 
principal de pedra granítica. 

- Parets de pedra  o tapia 
preses amb morter de calç. 
- e = 25 a 30 cm. 

- De fàbrica de maó de 
dimensions 29x14x4 cm. 
- De totxo massís manual. 

- De fusta: 
 Pi 
 Roure 
 Om 

- Secció circular o rectangular. 
- Dimensions: 

 Ø de 20 a 30 cm. 
 13 a 20 cm ample. 
 18 a 25 cm alçada. 

 

- Amb llates de fusta 
recolzada sobre les bigues. 
- damunt dos o tres capes de 
rajola comuna o amb 
revoltons de volta a la 
catalana realitzada amb dos o 
tres capes de rajola comuna. 
- No existència de voltes de 
mocador. 

- Realitzades amb volta a la 
catalana amb tres gruixos de 
rajola comuna. 
- Esgraons realitzats amb 
rajola comuna, emprada 
també com acabat i amb 
cantell de fusta. 

- Vessants realitzats amb sostres de 
bigues circulars i entrebigat de cabirons 
sota rajola comuna. Damunt es 
col·loquen les teules sense amorterar a 
excepció de la filada de carener. 
- No existència d’acroteri. 
- Xemeneia de totxo massís manual. 
- Tortugada de teula ceràmica en 
formació de canaló. 
- Baixant d’argila Ø 10 cm. 
- Combinació de teules i rajoles 
comunes en formació de ràfec.  
- No existència de cornisa. 
 

- De fusta: 
 Pi 
 Roure 
 Om 

- Paviments: 
 Toves d’argila cuita 

en pl. Baixa. 
 Rajola comuna en 

pl. Pis. 
- Revestiment de parets amb 
morter de calç. 
- Alicatat de rajoles de 20x20 
cm voltant de pica. 
- Reixes de ferro fos. 

Casa Mariners 
(de 1830 a 1870) 

- De pedra granítica preses amb 
morter de calç. 
- De tapia (mescla d’argila o 
terra de rajoler, sorra i grava 
fina). 
- e = 50 cm. 
- Portes existents en façana 
principal i posteriors. 
- Llindes i brancals ocults. 
- balcons de poc ample en 
façana principal. 

- Parets de pedra, tapia o totxo 
massís preses amb morter de 
calç. 
- e = 25 a 30 cm parets de 
pedra o tapia. 
- e = 15 cm parets totxo massís. 

- De fàbrica de maó de 
dimensions 29x14x4 cm. 
- De totxo massís manual. 

- De fusta: 
 Pi 
 Roure 
 Om 

- Secció circular o rectangular. 
- Dimensions: 

 Ø de 20 a 30 cm. 
 15 a 20 cm ample. 
 18 a 25 cm alçada. 

- Apareixen motllures en part 
inferior. 
 

- Amb revoltons de volta a la 
catalana realitzada amb dos o 
tres capes de rajola comuna. 
- Apareixen voltes de 
mocador executades amb 
doble enrajolat ceràmic amb 
rajola comuna. 

- Realitzades amb volta a la 
catalana amb tres gruixos de 
rajola comuna. 
- Esgraons realitzats amb  
l’estesa de mosaic hidràulic i 
el davant amb rajola comuna.  
- Escales d’accés a les golfes 
eren amb la seva totalitat de 
rajola comuna. 

- Vessants realitzats amb sostres de 
bigues circulars i entrebigat de cabirons 
sota rajola comuna. Damunt es 
col·loquen les teules sense amorterar a 
excepció de la filada de carener. 
- Acroteri de totxo massís amb dos 
pilastres als extrems. Desapareix el 
ràfec. 
- Xemeneia de totxo massís manual. 
- Tortugada de teula ceràmica en 
formació de canaló. 
- Baixant d’argila Ø 10 cm. 
- Cornisa de  peces ceràmiques de 
diferents gruixos, rajola comuna, totxos 
i maons, per tal d’aconseguir diferents 
motllures. 

 
 

- De fusta: 
 Pi 
 Roure 
 Om 

- Paviments: 
 Mosaic hidràulic de 

20x20x2,5 cm pres 
amb morter de calç 
en pl. Baixa i pl. Pis. 

 Rajola comuna en 
zones de pl. Pis. 

- Revestiment de parets amb 
morter de calç. 
- Alicatat de rajoles de 20x20 
cm voltant de pica. 
- Reixes de ferro forjat per a 
balcons i ferro fos en les 
escales interiors. 

Edifici Canet 

- De pedra granítica preses amb 
morter de calç. 
- e = 40 a 60 cm. 
- Remuntes executades amb 
totxo perforat o massís. 
- Obertures de portes i 
balconeres en façanes 
costaneres a carrers. 
- Llindes i brancals de portes i 
balconeres (habitualment en 
façana principal) de pedra 
granítica, excepte pl. Segona de 
enfoscat de mortes imitant la 
pedra. 
 

- Les parets mitgeres de tapia, 
son les divisòries de les 
diferents cases de cos que 
formen l’edifici. 
- e = 40 a 60 cm. 
- Remuntes executades amb 
totxo perforat o totxo massís. 
 

- De fàbrica de maó de 
totxana o maons, depenent 
de l’any d’execució. 
 

- De fusta de pi, 
- Secció circular o rectangular. 
- Dimensions: 

 Ø de 20 cm. 
 13 cm ample. 
 18 cm alçada. 

- Motllures inferiors en gran part 
de les bigues de secció 
rectangular. 
- forjats de remunta i cos 
contigu a mitgera actual de 
biguetes de formigó armat 
autoportants i entrebigat de 
cassetó ceràmic. 
 

- Amb llates de fusta 
recolzada sobre les bigues. 
- damunt dos o tres capes de 
rajola comuna o amb 
revoltons de volta a la 
catalana realitzada amb dos o 
tres capes de rajola comuna. 
- Existència de voltes de 
mocador executades amb 
doble capa de rajola comuna 
en front del replà de l’escala. 

- Executades amb volta a la 
catalana amb tres gruixos de 
rajola comuna. 
- Esgraons, amb estesa i 
davanter de granit de e = 3 
cm. 
- Nota: es creu que no és 
l’escala originaria. 

- Vessants realitzats amb sostres de 
bigues circulars i entrebigat de cabirons 
sota rajola comuna. Damunt es 
col·loquen les teules, la gran majoria 
amorterades a causa de processos de 
reparacions. En les zones de remuntes 
son cobertes planes transitables. 
- No existència d’acroteri. 
- Ventilacions amb tubs de fibrociment 
o PVC. 
- Tortugada de teula ceràmica en 
formació de canaló. 
- Baixant de fibrociment o PVC. 
- Cornisa de  peces ceràmiques de 
diferents gruixos, rajola comuna, totxos 
i maons, per tal d’aconseguir diferents 
motllures. 

 

- La fusta emprada son 
aglomerades exceptuant la 
porta que divideix el menjador 
2 i el vestíbul que es de pi 
massissa, al igual que la 
fusteria exterior. 
- Els paviments, en general, 
son de rajola de gres. En 
algunes estances de primera 
planta hi ha mosaic hidràulic 
de 20 x 20 x 2,5 cm agafat 
amb morter de calç. Les 
cobertes i terrasses exterior 
estan realitzades amb rajoles 
comunes. 

- Revestiment de parets amb 
morter de calç en zones de pl. 
Baixa. 

- Revestiment de parets amb 
guix i pintades excepte zones 
pl. Baixa. 
- Alicatats de banys amb rajola 
blanca de 20x20 cm. 
h = 1,80 cm. 
- Reixes de ferro forjat per a 
balcons i ferro fos en les 
escales interiors excepte 
l’últim tram de remunta. 
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4.2.5. Cobertes.

Les cobertes es construïen amb bigues de fusta de secció circular de diàmetre entre 25 i 30 
cm i amb un intereix de 65 cm. Sobre les bigues, es col·locaven els cabirons de secció 
rectangular de 10 a 15 cm (llarg) x 4 a 5 cm (ample) i de la mateixa Tipologia de fusta que les 
bigues. Els cabirons es clavaven amb puntes d’acer sobre les bigues de fusta per evitar al seu 
moviment. Per últim, es col·locaven les teules àrabs de 20x42x25 cm agafades amb morter de 
calç sobre dos o tres filades de rajola comuna col·locada recta o al biaix.(6) La cornisa es 
realitzava amb motllures(7) de rajola, maons o totxos combinats i revocats amb morter de calç.

Fotografies de la casa en estudi.  Coberta inclinada amb bigues de fusta de secció circular i cornisa amb motllures de rajola ceràmica.

6. al biaix: en disposició obliqua.
7. motllura: element decoratiu, extrem que forma sortint i es de perfil uniforme.

4.3. La casa de cos de pescadors (finals 1700 al 1820/30)

De les tres Tipologies de casa de cos que es poden estudiar, a continuació es resumirà la 
Tipologia de casa de cos de pescadors, al ser per època de construcció, la que més 
s’aproxima al edifici d’estudi del projecte. En la evolució que es realitzarà del materials de la 
casa de cos, també es podrà comprovar que existeixen alguns punts puntuals de la casa de 
cos de mariners. A continuació es descriuran les característiques principals d’aquets tipus de 
cases.

4.3.1. Planta baixa.

Les cases de pescadors, i en general les cases de cos, són de planta rectangular, sense ús 
d’habitacions i amb distribució inexistent. S’accedeix per la porta principal i , generalment, 
s’han de baixar 1 o 2 esgraons. Aquest desnivell facilita la inèrcia tèrmica de la casa (més 
calenta al hivern i més freda a l’estiu).

Des de la porta d’entrada fins l’escala no es troba cap mena de compartiment i es el que 
s’utilitzava com a corral o magatzem de les eines o estris de pesca.

La cuïna-menjador ocupa la part posterior de la caixa d’escala. El forn es troba sota el replà de 
l’escala i a la cantonada es pot trobar la llar de foc. La cuina també estava equipada  amb la 
pica i fogons de pedra.

A la part posterior o eixida es troba el pou d’aigua, la comuna (bany) i el safareig. En l’actualitat 
molt dels pous han desaparegut o estan soterrats. 

Les parets mitgeres d’uns 30 cm eren construïdes amb pedra granítica o tapia. La continuïtat 
de les càrregues verticals en qualsevol obertura (sobretot en els armaris de cuina que es 
trobaven encastats en el tancament) s’aconseguia mitjançant arcs de descàrrega amb totxos.

El sostre es construïa amb bigues de fusta de secció circular o rectangular de 18 a 30 cm 
(alçada o diàmetre) i intereix de 50 a 65 cm. L’entrebigat es de cabirons de fusta o revoltons de 
rajola comuna. És important conèixer, que en una mateixa casa se’n poden trobar els dos tipus 
de bigues com d’entrebigat. La direcció longitudinal de les bigues, en diferents crugia, es 
podien trobar indiferentment en els dos sentits, sense existir cap relació. Per aquest motiu, la 
caixa d’escala es realitzava de totxo massís de 15 cm de gruix i podia actuar com tancament 
de càrrega.

4.3.2. Escala.

En la casa de pescadors es pot trobar 2 Tipologies d’escala: 

d. en forma de “L” amb dos trams perpendiculars i un replà (més antigues).
e. en forma de “U” amb dos trams paral·lels i un replà.

La forma de construcció i materials s’ha detallat en els punts anteriors.
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5. CATALOGACIÓ DE L’EDIFICI

L’edifici corresponent a la realització d’aquest projecte està situat a la Riera Sant Domènech, 
24 està catalogat amb el nivell de protecció d’Edifici d’interès.

5.1. Definició de “edifici d’interès”

Es considera “edifici d’interès” aquell edifici, de valor històric-artístic rellevant, que com a tal ha 
estat inclòs en la normativa urbanística del municipi.

Per a ponderar la rellevància de l’edifici s’ha tingut en compte el seu valor arquitectònic,
històric o paisatgístic, la rellevància de l’autor o la tramitació d’altres instruments de protecció a 
nivell superior.

5.2. Normes de protecció per als “edificis d’interès”

En els edificis catalogats com a “edifici d’interès”, es podran autoritzar obres de conservació, 
millora i adequació de l’edificació sempre que no alterin de manera visible la imatge i 
característiques arquitectòniques de l’edifici.

Les obres que s’autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o aspectes de l’edifici 
tals com:

1.   La façana, pel que fa a:

a) composició en tres eixos verticals i geometria.

b) posició dels sostres.

c) forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals.

d) lloses de balcó de pedra i baranes de ferro forjat.

e) cornises i coronaments.

f) Tipologia dels tancaments practicables de l’època.

En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i colors de tots els 
elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que aquests s’adeqüin a les 
característiques tipològiques originals.

6. ANTECEDENTS. EVOLUCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI(8)

En aquest apartat coneixerem la transformació volumètrica que ha sofert l’edifici, des de 
l’època en que fos construït, fins avui dia, passant per diferents processos i  intentarem 
plasmar amb plànols totes les reformes realitzades i contrastades amb documentació de 
l’època. 

La documentació s’ha aconseguit de diferents fonts, des de converses mantingudes amb els 
propietaris, pesant pel arxiu municipal del municipi de Canet de Mar, l’arxiu de la Corona 
d’Aragó i l’arxiu històric de Catalunya. 

L’evolució de l’edifici be donada pels següents esdeveniment transcorreguts en el segle XX.

- expropiació de part del terreny per a l’ordenació de la façana principal
- segregació de l’edificació en diferents parcel·les, on van aparèixer el nº20, el nº22 i 

el nº24 de la Riera Sant Domènec.
- enderrocs i construccions de nova vivenda.
- remunta de plantes pis noves.
- reparacions de forjats.
- manteniment de les instal·lacions.

Durant la recerca per a conèixer l’evolució de l’edifici s’han trobat els següents documents, que 
anirem veien, segons es comenta els canvis realitzats a la finca i que es presentaran als 
annexes:

1. “Mapa de la Riera de Canet”, (actualment Riera Sant Domènec) corresponent a l’any 
1779.

2. Fotografies corresponents als anys 1935 i 1950.
3. “Proyecto de pavimentación de la Riera de Sto. Domingo”, corresponent a l’any 

1943.
4. Fotografies corresponent al any 1943, prèvies al començament de les obres de 

remodelació de la Riera.
5. “Proyecto de fachada y solar de la casa nº20-22 de la Riera Sto. Domingo de Canet 

de Mar”, corresponent al any 1951.
6. Document d’expropiació de part de la parcel·la de la casa nº20-22 de “la Riera de 

Sto. Domingo”, corresponent a l’any 1952.
7. Projecte d’adequació d’edifici residencial a hotel, segons plànols del projecte, 

corresponent a l’any 1961.
8. “Proyecto de ampliación de la casa en la calle de la Caldeta nº4 de Canet de Mar”, 

corresponent a l’any 1967.
9. Projecte de “Construcción de dos dormitorios en la casa de la Riera de Sto. Domingo 

nº24”, corresponent a l’any 1973.
10.Llicencia d’obres per a canviar bigues de fustes per altres de pòrtland, corresponent 

a l’any 1973.

(8) Recerca de documentació: 1. Arxiu Corona d’Aragó, 2. Arxiu històric de Catalunya, 3. Arxiu històric del municipi de Mataró, 4. 
Institut cartogràfic de Catalunya, 5. Arxiu històric del municipi de Canet de Mar.
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1. “Mapa de la Riera de Canet”, (actualment Riera Sant Domènec) corresponent a l’any 
1779.

Aquest mapa, es la primera documentació trobada en la recerca. Data d’un plànol de l’any 
1779, de l’emplaçament de les finques situades a la riera de Canet, on la nostre vivenda en 
estudi, ja hi era representada com Casa de Miguel Llaugér.  L’emplaçament de la finca 
coincideix, mes o menys, amb el perímetre de les actuals parcel·les nº20-22, nº24 de la Riera 
St. Domènec i el nº4 del carrer Caldeta, on forma part l’hostal en estudi.  També es pot 
observar com la façana principal de la casa en el s. XVIII, es ficava amb una reculada a la 
riera, fent que la superfície útil de la finca fos major que en l’actualitat.  Aquesta va ser la 
façana existent durant l’època entre els anys 1779 i 1952, any en el que fos construïda uns 
metres mes enrere, tal i com indica el document d’expropiació proporcionat per l’ajuntament de 
Canet de Mar.

Si s’observa atentament, la façana en qüestió i pot ser l’edifici sencer, tampoc van ser 
l’originaries, ja que en la llegenda del mapa s’observa una indicació nombrada amb la lletra A 
en el plànol, de la alineació que tenia la finca o façana, abans de ser construïda la nova casa 
de Miguel Llaugér.

En els dos primers paràgrafs, es poden contrastar amb les explicacions de l’arxivera del 
municipi de Canet de Mar, on actualment estan realitzen un llibre sobre el catàleg de patrimoni. 

“En l’any 1777, el comerciant Miquel Llauger va fer reformar la casa que tenia a la riera Sant 
Domènec,  a la cantonada amb el carrer de la Caldeta.  L’edifici havia quedat força malmès a 
causa de la rierada de 1765.  Miquel Llauger, que també era soci de la companyia Llauger
Toura, va aprofitar per reedificar un nou edifici que sobresortia de la línia de cases de la riera.

Posteriorment, la casa va passar a la família Roura, fins que, als anys cinquanta, Auràlia 
Casals Roura la va deixar a Josep Planet Travessa. 

Quan l’any 1943, Pere Domènec i Roura va fer el projecte de reurbanització de la riera Sant 
Domènec, l’arquitecte va voler alinear totes les cases del carres.  Es per això al començament 
dels anys 50, amb el inici del projecte de reforma, el casalot de Can Llaugér, es va haver de 
desmuntar peça a peça – la part noble corresponent al número 24- i es va reconstruir 
difedignament uns quants metres més endins.

Can Llaugér guarda els trets fonamentals de les edificacions del segle XVIII; els balcons 
sobresurten poc de la façana, tenen una barana amb barrots llisos i en forma de tirabuixó i les 
finestres, de llinda recta, estan envoltades de pedra buixardada.  En un principi, la planta baixa 
es destinava a magatzem de productes provinents del comerç d’Amèrica.  A la primera planta 
hi vivia la família i a la segona, el servei.”

La projecció del plànol i la construcció de la nova casa de Miquel Llaugér pertany a l’època en 
el que el municipi es construïren les cases de cos de pescadors, originaries del 1700 al 1830.

Les característiques urbanístiques d’aquest tipus de construcció es definien per l’estructuració 
dels municipis costaners amb carrers paral·lels i perpendiculars al mar on les cases 
s’emplaçaven a totes dues bandes de la riera, aixecant-se una al costat de l’altre en mòduls 
rectangulars de dimensions similars de 5 m d’ample (veure punt 4).

En el plànol adjunt R2 s’ha projectat una superposició del mapa del 1779 i la composició de la 
cartografia que creiem existia abans de la unificació de l’edifici existent, coincidint amb el que 
abans es deia de la Tipologia dels mòduls construïts de les cases de cos i la similitud de les 
seves dimensions.
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2. Fotografies corresponents als anys 1935 i 1950.

Es tracta de dues fotografies, preses en els anys 1935, vista del carrer Caldeta des de la 
cantonada amb la riera i en 1950, vista de la Riera de Sant Domènec orientada cap al mar.

En la primera fotografia es veu com la façana principal de l’edifici encara estava embeguda en 
la riera.  En la segona, s’observa que la finca nº4 del carrer Caldeta es tractava d’un edifici de 
Pl B + 1 PP i que ja no formava part de la finca de Miguel Llaugér del mapa del 1779.

3. “Proyecto de pavimentación de la Riera de Sto. Domingo”, corresponent a l’any 1943.

Del present projecte s’ha aconseguit la memòria, part del pressupost i un plànol en planta de la 
riera, on es representen els perfils transversal per a executar la remodelació del paviment de la 
riera i l’emplaçament de la finca en estudi.  

Segons fons de l’arxiu de Canet de Mar, conjuntament amb el projecte de pavimentació de la 
Riera, es tenia previst realitzar  l’alineació de la façana de l’edifici que ocupava la riera i que no 
es va executar ja que en aquella època, l’ajuntament no disposava de fons per a realitzar 
l’expropiació, de part de la finca per a poder alinear aquesta, amb el traçat que mantenien les 
edificacions contigües i que no va ser fins l’any 1952 quan si que es va procedir a realitzar 
l’expropiació.

Del plànol adjunt en el projecte, s’extreu que la finca que es veia en el mapa de 1779, estava 
formada per diferents parcel·les, concretament amb la nº20 i la nº22 de la riera.  En aquest no 
apareix la finca del carrer Caldeta, per tant es dedueix que el nº4, ja s’havia segregat abans de 
la realització del projecte.
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4. Fotografies corresponent al any 1943, prèvies al començament de les obres de remodelació de la 
Riera.

Fotografia 1 i 2:  vista de la reculada de la façana principal

En les fotografies es pot observar que la composició de la façana segueix mantenint les 
mateixes característiques: tractament de la pedra, l’escàs vol dels balcons, el tipus de barana 
amb barrots llisos i en forma de tirabuixó i la coberta inclinada a dues aigües, la qual va ser 
també reformada conjuntament amb la cornisa, amb el canvi d’emplaçament de la façana.

 Fotografia 3:  vista frontal composició de façana principal

 Fotografia 4:  vista actual
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5. “Proyecto de fachada y solar de la casa nº20-22 de la Riera Sto. Domingo de Canet de 
Mar”, corresponent al any 1951.

Aquest projecte nomes està format pel document de llicència d’obres de l’època i un plànol del 
alçat de la façana de la casa que es volia construir.  No obstant, d’aquest projecte es poden 
extreure varies conclusions.

La primera es que verifica la segregació de la parcel·la inicial en diferents finques, que es va 
produir en la primera meitat del segle XX, tal i com hem explicat en la descripció del projecte 
de pavimentació de la riera.

La segona es que la finca nº22, va tornar a segregar-se, on la part segregada contigua a la 
finca nº20 va passar a formar part d’aquesta, actualment la nº22.  L’altra part segregada es va 
quedar com a la nº22, la finca que actualment coneixem com a  nº24, concretament l’edifici en 
estudi.

I per últim, es l’aprofitament, que l’ajuntament va extreure d’aqueta reparcel·lació, ja que 
segons l’arxivera municipal, es va  permetre realitzar aquets moviments a canvi de executar 
l’expropiació de part de la finca nº24, per tal de alinear la façana principal amb el traçat de les 
finques contigües, tal i com es va preveure en el projecte de pavimentació de la dècada dels 
quaranta.  

6. Document d’expropiació de part de la parcel·la de la casa nº20-22 de “la Riera de Sto. 
Domingo”, corresponent a l’any 1952.

El canvi d’emplaçament de la façana es va realitzar en el mateix any que es va expropiar part 
de la finca. Aquesta es va executar amb la mateixa composició que l’original amb la peculiaritat 
d’haver utilitzat els mateixos materials per a la seva reconstrucció, excepte en la part de 
tancament corresponent a la planta segona.  Es pot observa in situ, que els brancals i les 
llindes de les obertures de les balconeres no son realment pedra, sinó que es fàbrica ceràmica 
revestida, imitant l’acabat de pedra.
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Parcel·la corresponent a l'any 1943
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Sup. Total: 496,02 m²

Perímetre estat actual

Superposició de parcel·les

Pati exterior estat actual

Superficie parcel·la expropiada
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Parcel·la corresponent a l'any 1779
Sup.: 431,94 m²

Parcel·la corresponent a l'any 2009
Sup. nº24, Riera St. Doménech: 304,71 m²
Sup. nº20: 129,82 m²
Sup. Total: 434,45 m²
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7. Projecte d’adequació d’edifici residencial a hotel, segons plànols del projecte, 
corresponent a l’any 1961.

L’any 1961 es va realitzar el projecte d’adequació de l’edifici en estudi, al que es avui dia un 
hotel.  

El projecte està compost per tres plànols:

- Alçats actuals de l’època.
- Alçats de la reforma.
- Plantes actuals i reformes de l’època.

En aquets plànols existeix una incongruència amb l’estat actual de l’època, ja que en el 
projecte, la coberta de l’edifici està representada com a coberta a quatre aigües i segons les 
fotografies que hem presentat al punt 4, corresponents a l’any 1943, concretament la nº1, es 
pot intuir breument, que la coberta si que era inclinada, però a dues aigües.

El primer plànol, està composat per una secció tipus de l’edifici, i els alçats del carrer Caldeta i 
de la Riera.  En l’alçat del carrer Caldeta, s’observa que en la part posterior de la finca, existia 
un terrat, que era accessible des de la caixa d’escala la qual no hi era representada al plànol 
d’alçat.  Aquest terrat existia també a l’altra cantó de la caixa d’escales, fent que la vivenda fos 
pràcticament simètrica, segons conversa amb els propietaris de la finca.  Doncs fins aquell 
moment la casa estava formada per Pl.B+2 en la seva part posterior i de Pl.B+1 en la part 
posterior contigües a les escales.

El segon plànol es representen els anomenats alçats amb l’estat de reforma que es va realitzar 
en 1961.  La proposta consistia en aixecar tota la finca fins obtenir Pl.B+2 en tota la seva 
superfície, on es va tenir que remuntar en un pis els dos cantons posteriors contigus a les 
escales i ampliar la coberta inclinada.

El tercer i últim plànol es representaven les tres planes de l’edifici.  En la planta baixa es pot 
observar l’estat actual de l’època, en línies discontinues, i les reformes que es van realitzar . 
Una de les intervencions a tenir mes en compte va ser l’obertura de forats en les parets 
mestres que separaven el vestíbul del menjador, el vestíbul del bar i la paret de càrrega entre 
el bar i el saló social (totes dues estances formen ara l’actua’l bar).  Altre canvi importat va ser 
la substitució del forjat del sostre de planta primera (tal i com s’observa en plànols adjunts), de 
sustentació del terrat contigu al carrer Caldeta, per un forjat tradicional de l’època amb 
biguetes de formigó armat i cassetons ceràmics.  

En la paret mestre de separació del vestíbul i el menjador es van realitzar els arcs que 
actualment existeixen i que posteriorment es van tenir que reforçar ja que aquets estaven 
sobrecarregats.  El reforç, segons converses amb el propietari, consistien en la col·locació de 
rodons d’acer en la unió de un dels arcs amb el matxo central que es va conservar per tal 
d’absoldre els esforços a tallant i amb l’execució d’una sabata aïllada de formigó com a 
fonament. 

Amb l’adequació de l’hotel, per tal de realitzar les distribucions de les plantes primera i segona, 
es va tenir que executar un estintolament en el vestíbul, amb la col·locació de bigues 
metàl·liques paral·leles a la façana principal i recolzades en un matxo d’obra que es tova en la 
recepció i per l’altre extrem a una de les noves obertures d’arcs executades.
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8. “Proyecto de ampliación de la casa en la calle de la Caldeta nº4 de Canet de Mar”, 
corresponent a l’any 1967.

L’any 1967 es va projectar i executar el projecte d’ampliació de  l’hotel.  Aquest es l’únic 
document que es disposa de les intervencions sofries en la finca nº 4.  Tractava de la remunta 
de dos pisos, planta segona i tercera, de la finca del nº4 del carrer Caldeta i de la construcció 
de la tercera planta de la casa nº24 de la Riera Sant Domènec. 

El projecte està compost per:

- Memòria descriptiva i de càlcul
- Plànol de plantes

En el plànol es representen les plantes pis de la remunta, planta dels forjat a executar, de 
l’alçat corresponent al carrer Caldeta i una secció longitudinal tipus.  En aquest plànol es 
poden observar varies incongruències amb el que realment es va executar:

1.- la cota de nivell dels forjats representats, ja que al plànol s’indica que la planta 
tercera de les finques nº4 i nº24 estaven al mateix nivell.  En l’actualitat aquestes plantes tenen 
una diferencia en alçada de 1,87 m.  Això implica que la planta segona del nº4 no coincideix en 
alçada amb el segon pis que es va aixecar a l’any 1961 de la finca pertanyen a la riera.  

2.- la representació de l’escala, ja que al plànol surt girada 90º respecte l’actua’l.

3.- Segons mides preses en obra, el intereix dels nous forjats son de 0,80 m, en canvi el 
plànol ho indica a 0,70 m. 

4.- En els forjats corresponents als pisos de remunta de la finca de la riera en l’actualitat 
tenen la direcció de les biguetes paral·leles a la façana del carrer Caldeta, igual que els forjats 
de la finca de l’anomena’t carrer.  En el plànol surt que la direcció de les biguetes es 
perpendicular a façana.

Durant aquest època i encara que no es disposa de documents que ho acreditin, però si les 
explicacions dels propietaris, es van realitzar les següents intervencions:

1.- l’aixecament de les plantes.

2.- obertures de pas de porta d’accés entre les dues finques.

3.- construcció d’escala d’accés a planta tercera.

4.- estintolament de planta baixa, amb doble biga metàl·lica en substitució d’ una paret de 
càrrega per fer que el bar tingués una major superfície.  

5.- col·locació del revestiment de façana amb aplacat de pedra.

6.- revestiment de fàbrica ceràmica del brancals i llinda de la porta d’entrada del carrer 
Caldeta imitant la composició de la porta d’entrada de la Riera.
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9. Projecte de “Construcción de dos dormitorios en la casa de la Riera de Sto. Domingo 
nº24”, corresponent a l’any 1973.

Durant l’època dels anys setanta es presenta un altre projecte de reforma on es tenia previst 
l’execució de dos dormitoris. Aquets corresponen a l’aixecament i així completant, la tercera 
planta de la finca nº24 de la Riera de St. Domènec.  

El projecte està composat única i exclusivament per un plànol on s’indica els dormitoris a 
construir.  Realment el volum d’obra executada va se molt diferent del que s’indicava en el 
projecte, ja que es va construir a més dels dos dormitoris indicats, la part que completa la 
tercera planta de l’anomenada finca, més la planta sotacoberta de la finca nº4 del carrer 
Caldeta, i l’aixecament de la caixa d’escala que existeix actualment.  

Per una altre banda es van produir canvis en:

1.- pendent de coberta, mantenint les dues aigües inicials però es va desplaçar el
carener uns metres cap la façana principal, deixant el carener a línia del tancament de 
façana de la remunta de la planta tercera la qual s’ha anat conservant fins el temps 
actual.

2.- Instal·lació de l’ascensor amb la seva sala de màquines situada també en la planta 
tercera d’aquesta última remunta.

3.- la distribució de la planta segona també es va modificar, així com la distribució de 
totes les habitacions ja que es va construir un bany individual per a cadascuna.

4.- Es van construir dos nous forjats, el corresponent al tancament de l’estança actualment 
anomenada, pati cobert, que serveix com a terrat de les habitacions de la planta primera i un 
altre a l’entrada del pati de separació amb la finca nº22 de la Riera Sant Domènec.

5.- Instal·lació de acumuladors d’aigües pluvials sobre el forjat de la planta nova sotacoberta.

10. Llicència d’obres per a canviar bigues de fusta per altres de pòrtland, corresponent a 
l’any 1973.

Una altre intervenció de caràcter important i l’ultima de la que es disposa documentació que ho 
acrediti (llicència d’obres), va ser la realitzada a l’any 1973, el mateix que es va esdevenir el 
projecte de remunta de la planta tercera i sotacoberta.  Va ser el canvi de part del forjat de 
planta baixa en la finca nº24 de la Riera, concretament la crugia entre els murs de càrrega 
paral·lels a façana principal que completen el tancament de l’estança “menjador 2”.  

Es va substituir un forjat de biguetes de fusta amb un entrebigat de volta catalana amb rajola 
comuna ceràmica, per un forjat de semibiguetes prefabricades de formigó amat, sense 
entrebigat i amb una solera formada per encadellat ceràmic i rajola comuna ceràmica com a 
paviment definitiu.  Com a reforç del forjat es va col·locar una jàssera de bigueta de formigó 
armat  funcionant com a trencallums.

Durant l’època entre l’ultima intervenció de l’any 1973 fins l’actualitat, s’han conegut d’altres, 
per comentaris del propietari, com a obertura en mur de càrrega d’un arc com a pas de porta 
entre les estances menjador 2 i menjador 3, i sobretot a tingut petites intervencions com a 
manteniment de l’edifici.
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7. DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI(9)

ESQUEMA TREBALLS REALITZATS EN LA DIAGNOSI

1. PREDIAGNOSI: 

-Identificació bàsica (Visites visuals al edifici) • Es decideix passar a diagnosi

2. INFORMACIÓ I PRESA DE DADES:

-Recopilació d’informació:

• Presa de mesures per elaboració de plànols•Veure plànols estat actual

• Realització arxiu gràfic•Veure punt 7.9.Reportatge fotogràfic

• Recerca d’informació:a) Història i evolució edifici•Veure part 1

b) Emplaçament i qualificació urbanística

3. DESCRIPCIÓ EDIFICI:

-Descripció de l’estat actual•Veure punt 7.5.

4. ANALISI EDIFICI:

-Crítica funcional•Veure punt 7.6. Descripció de lesions.

5. PERITATGE ESTRUCTURAL:

-Comprovació estructura (elements amb patologies):•Veure punt 7.7

• Estudi forjats: a) Biguetes de formigó•Veure punt 7.7.1

b) Biguetes de fusta•Veure punt 7.7.2

• Elements verticals (tancament fàbrica ceràmica) •Veure punt 7.7.3

6. CONCLUSIONS:

-Conclusions•Veure punt 7.8

(9). En la generació de la diagnosi s’han emprat l’ajuda de diverses publicacions de l’ITEC:
-Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la teràpia d'estructures de fàbrica de maó, 1997.
-Guia per a la diagnosi de patologies estructurals, de 1993.
-Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la teràpia de sostres de fusta, de 1993.
-Recomanacions per a la teràpia de sostres unidireccionals de biguetes autoportants de formigó, de 1992.
-Anàlisi, diagnosi i valoració de les obres de rehabilitació d’habitatges. Metodologia, de 1987.

7.1. Objecte de la diagnosi

L’objecte de la present diagnosi, és la inspecció i emissió d’un informe en relació a l’edifici triat 
amb la intenció d’obtenir el màxim d’informació tècnica, amb tal de determinar l’estat actual de 
l’edifici i les seves possible patologies, amb tal de derivar les decisions tècniques de 
rehabilitació.

7.2. Situació i emplaçament de l’edifici

L’edifici causant d’aquesta diagnosi es troba en: 
C/ Riera de Sant Domènec, 24- C/ Caldeta, 4
Canet de Mar
Barcelona
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7.3. Qualificació urbanística i catalogació de l’edifici.

Consultades les Normes Subsidiàries de Planejament vigents es constata que la finca de 
referència està classificada com a sol urbà i té el seu aprofitament limitat pels paràmetres de la 
zona 1 “carrers de cases alineades” subzona 1c “carrers comercials”.

-Amplada mínima de parcel·la edificable 4,5 m. 

-Alçada reguladora màxima 10 m., equivalent a PB+2PP.

-Alçada lliure de la planta baixa, entre 3 i 4 m.

-Profunditat edificable de la planta baixa 19,70 m.

-Profunditat edificable plantes pis 16 m.

-Aprofitament del subsòl igual al de la planta baixa en ocupació i sense límit de número 
de plantes sobre rasant.

-Es poden construir edificacions secundàries ocupant com a màxim el 35% del patí 
posterior, adossades al fons amb profunditat de menys de 5 m. i amb una alçada 
inferior a 3,75 m.

-Usos admesos: residencial, comercial, magatzem, oficines, serveis, equipaments, 
excepte assistencial i funerari garatges, particulars i tallers amb limitacions de 
molèsties.

Pel que fa a la nostra edificació els paràmetres són els següents:

-L’amplada de la parcel·la és de 19 m, amb un ampla de façana principal (Riera de Sant 
Domènec) de 16,40 m. 

-L’alçada reguladora és de 15,56 m, equivalent a PB+3PP en Riera de Sant Domènec i 
a PB+4PP en carrer Caldeta. L’alçada és superior a la màxima permesa a la actualitat  
degut a les remuntes realitzades en els anys 60 i 70.

-L’alçada lliure de planta baixa es de 3,6 m.

-La profunditat de l’edifici és de 21,30 m., que es el mateix que l’ample de façana del 
carrer Caldeta.

-Us en l’actualitat: hoteler (serveis).

-El solar té un desnivell de 64 cm des de el punt nord de l’edifici al punt sud, sent el punt 
nord, el punt més alt.

-La superfície de la parcel·la és de 434,45 m².

Pel que fa a l’edificació existent, es grafia al plànol número 9 de les NS com a edifici d’interès 
històric i arquitectònic i per tant com a EDIFICI PROTEGIT, per tant únicament es podran 

executar obres de consolidació, reparació, modernització o millora de les condicions estètiques 
o higièniques, conservant la composició i la volumetria.

Així mateix cal dir que la casa que ocupa actualment la parcel·la ha esta inclosa al catàleg del 
Patrimoni Arquitectònic i Elements d’interès Artístic i Històric, aprovat inicialment, atorgant-li el 
nivell C de protecció (“edifici d’interès”) sobre els objectes que són:

• Composició de façana pel que fa a la disposició de les obertures segons dos eixos  
verticals i a la situació dels sostres.

• Brancals, llindes i lloses de pedra natural.

• Baranes dels balcons.

• Coronació de façana amb cornisa i tortugada ceràmica.

La  finca té condició de solar per tenir la Riera de Sant Domènec i el C/ Caldeta tots els serveis 
i condicions exigides per la legislació urbanística.

En conseqüència i no estant pendent de la redacció de cap instrument de plantejament ni 
havent estat decretada suspensió de llicències serà possible obtenir llicència d’obres ajustada 
als paràmetres esmentats.

Finalment, s’informa que no hi ha en curs cap revisió del planejament que afecti a aquesta 
finca.

7.4. Quadre de superfícies

Planta Superfície útil (m²) Superfície construïda 
(m²)

Planta baixa 313,29 384,93
Planta primera 302,42 374,88
Planta segona 283,82 374,88
Planta tercera 230,74 296,22
Planta quarta 98,38 100,82

TOTAL 1.228,65 1.531,73
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7.5. Descripció de l’estat actual

Croquis edifici
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7.5.1. Fonaments

• Verdugades de granit, maó ceràmic amb morter de calç i/o fang.

Els fonaments de la vivenda d’estudi estan formats per la continuació de les fàbriques de 
càrrega, formant sabates corregudes. Es tracta de verdugades de granit, maó ceràmic massís i 
morter de calç i fang com aglomerant. El gruix dels fonaments és del mateix gruix que el 
tancament superior que sustenta i es troben encastats aproximadament 60 cm en el terreny.

Segons comentaris i records del propietari, en el recolzament central dels dos arcs que 
divideixen el saló del menjador 1 es va recalçar la fonamentació existent amb una sabata 
aïllada de formigó en massa de 80x80x60 cm aproximadament. 

7.5.2. Sanejament 

• Conductes de plom, fibrociment i PVC segons època o reparacions.

El sanejament de la vivenda està format per conductes de diversos materials, ja que s’han 
anat produint reparacions en la vida de l’edifici (veure fotografia 22 i 23). Per aquest motiu es 
poden trobar baixants i conductes horitzontals tant de fibrociment, de plom o de PVC els més 
actuals. 

La situació d’aquests dels baixants es diversa. Alguns baixants de recollides d’aigua pluvials 
els trobem per la façana lateral (contraria al C/Caldeta) en algun tram del seu recorregut 
entrant en l’interior de l’edifici i continuant el seu recorregut per calaixos d’obra (veure 
fotografia 3). Generalment, els baixants dels banys de les habitacions tenen un recorregut 
vertical fins arribar al sostre de planta baixa on s’uneixen  mitjançant conductes horitzontals
(veure fotografia 24). 

La connexió del cos sud-oest i central amb la xarxa general es realitza pel C/Caldeta, mentre 
que el cos nord-oest es realitza a la xarxa de la Riera de Sant Domènec. Per comentaris el 
propietari, es coneix l’existència d’un pou de recollida d’aigües fecals i pluvials sota les escales 
d’accés al patí cobert des del menjador 3. No s’ha pogut conèixer els materials de realització 
d’aquest pou al no existir registre. Tampoc s’ha pogut observar el tipus de clavegueró existent 
sota terra, però per les dades obtingudes del projecte de remunta que data del octubre del 
1967, es pot deduir que son de formigó centrifugat connectat directament a la claveguera 
pública o través de fosa sèptica.

7.5.3. Estructura

• Estructura vertical:
o Fàbrica de paredat de maó més carreus de granit pres amb morter de calç.
o Tapia d’argila amb sorra i grava fina.
o Fàbrica de maó massís  pres amb morter de calç.

• Estructura horitzontal:
o Forjat de biguetes de fusta secció 13x18 cm més volta a la catalana.
o Forjat de biguetes de fusta secció irregular més llates i doble capa de rajola.
o Forjat de biguetes autoportants de formigó amb cassetó ceràmic.
o Volta de mocador amb doble capa de rajola.

L’edifici d’estudi es composa de diverses Tipologies de forjats però en general tots son d’una 
mateixa família; forjats unidireccionals amb biguetes (de fusta o formigó) recolzats sobre 
fàbriques de càrrega.

Les fàbriques són de tres tipus de materials. Les exteriors que actuen com façanes (carrer 
Caldeta, Riera de Sant Domènec i lateral nord) son fàbriques formades per parets de paredat i 
maó pres amb morter de calç i una part d’obra de carreus de granit natural de la comarca
(veure fotografia 25) . Els seus espessors son diversos, oscil·lant sempre entre els gruixos de 
40 i 60 cms. En plantes superiors no trobem aquesta Tipologia de tancament, degut a que son 
remuntes realitzades en èpoques més properes.
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La segona Tipologia de fàbrica és la de tipus tapia, formada per argiles o terres de rajoler 
barrejades amb sorra i amb grava fina. Aquesta Tipologia de paret es la que actua normalment 
com mitgera en la Tipologia de les casses de cos i en aquesta edificació la trobem en la paret 
que divideix els cos central del cos nord-est i en la façana posterior (veure fotografia4), la qual 
actua com mitgera de la finca veïna, tot i que a la última alçada (per sota de la remunta) es pot 
arribar a observar un tram central realitzat amb carreus de granit presos amb argiles o morter 
de calç. El gruix d’aquestes parets oscil·la entre 50 i 65 cm. 

L’altre tipus de fàbrica es de maó ceràmic massís manual en plantes inferiors i maó calat en 
les dues últimes plantes (plantes de remunta) pres amb morter de calç. Els seus espessor 
varia entre 15 cm fins 30 cm la més gruixuda.

L’estructura horitzontal està formada en la seva majoria per biguetes de fusta, excepte en les 
plantes de remunta i el cos sud-oest que son biguetes autoportants de formigó i el sostre del 
menjador 2 que es de semibiguetes. El tipus de fusta es creu que es pi del país, ja que en la 
majoria de boscos de la zona hi trobem gran  quantitat d’aquest arbre i en les fusteries 
exteriors es la utilitzada.  

Hi ha dos Tipologies de biguetes de fusta. Primer trobem les biguetes de secció quadrada de 
mides 13x18 cm amb un intereix de 46 cm i amb motllures (veure fotografia 27), les quals eren 
en general en les cases de cos les biguetes en les zones d’estar o dormitoris amb sostre que 
eren vistos.  

La segona Tipologia de biguetes és de secció quasi circular (son molt irregulars les seves 
formes) de mida aproximada 15x15 cm o diàmetre 15 cm (veure fotografia 26), excepte en la 
meitat de la coberta que són de diàmetre 21 cm (veure fotografia 32). El intereix d’aquest tipus 
de forjat es 45 cm de mitja, exceptuant en la coberta que es d’intereix 60 cm. En aquesta 
Tipologia de forjat s’ha observat que quasi sempre existeix un biga de mateix característiques 
col·locada a trencallums. 

El material existent entre biguetes també varia. En les biguetes quadrades regulars són voltes 
catalanes realitzades amb dues capes de rajola comuna ceràmica de mida 29x14x2 cm presa 
amb guix i/o morter de calç mentre que en les biguetes de secció irregular hi ha llates de fusta 
45x10x3,5 cm, clavades amb puntes d’acer, i on recolza una doble capa de rajola comuna 
ceràmica pres amb guix i/o morter de calç.

En les biguetes de formigó també trobem diverses Tipologies:
Les dues primeres plantes del cos sud-oest son amb biguetes de 19 cm d’alçada per 10 cm 
d’ample. EL intereix és de 80 cm i el cassetons són ceràmics de 70x20x23 cm (veure fotografia 
30).

La resta de plantes (plantes de remunta) estan formades per biguetes autoportants de 21 cm 
d’alçada i 12 cm d’amplada. El seu intereix és de 72 cm i els cassetons són ceràmics de 
60x22x23 cm. No s’ha trobat capa de compressió de formigó en capa forjat, fent aquesta 
funció el propi paviment o la doble capa de rajola comú (cas de biguetes de fusta).

En el sostre del menjador 2 (forjat 1), trobem un forjat realitzat per semibiguetes de 15 cm 
d’alçada i 10 cm d’amplada, amb un intereix de 66 cm format per un encadellat ceràmic (veure 
fotografia 29). Segons comentaris del propietari, en el seu inici era un forjat de fusta, però el 
mal esta en que es trobava va obligar el seu canvi.

Totes les biguetes s’han trobat encastades en els tancaments de fàbrica de càrrega.

Per últim, també trobem un trams de forjat en sostre planta baixa i sostre planta primera 
(sortida ascensor) realitzat amb voltes de mocador (“boveda de Bohemia”) recolzades en 
fàbrica de càrrega (veure fotografia 28). La volta de mocador està realitzada amb dos capes de 
rajola comuna a trenca juntes, amb la primera capa agafada amb guix i la segona capa amb 
morter de calç.

L’estructura de l’escala està realitzada en volta a la catalana, inclosa la última tramada que es 
va realitzar per la remunta.

Existeixen diversos reforços actualment, de diverses reparacions i obres de manteniment que 
ha anat patint l’edifici. Generalment, son bigues metàl·liques de secció IPE-140 col·locades a 
trencallums. En el saló, hi ha un reforç a trenca llums realitzat amb una biga ceràmica (veure 
fotografia 27). També s’ha pogut observar dues biguetes de fusta reparades amb platabandes 
metàl·liques reforçant la zona més fletxada, zona on, fins i tot, han aparegut fissures (veure 
fotografia 33).

L’escala també es troba reforçada en el seu primer replà, amb un perfil IPE-300 (veure 
fotografia 31).

En canvi, en el sostre de la planta primera s’han substituït dues biguetes de fusta de secció 
quadrada per dos perfils metàl·lics de secció IPE-140.

Segons el propietari, també s’han arribat a reforçar els arcs que separen el saló del menjador 
del menjador 1 amb rodons d’acer col·locats en l’interior de la fàbrica ceràmica.

En l’edifici s’han trobat dos tancaments de càrrega estintolats en planta baixa per perfils 
metàl·lics de secció IPE-300. Un es troba en el bar i l’altre el saló (veure fotografies 26 i 28).

Tots els perfils emprats en reforços es troben encastats en les fàbriques un mínim de 5 cms.

Hi ha dos Tipologies de balcó. El balcons de la Riera de Sant Domènec son de pedra de granit 
de la comarca (veure fotografia 37), al igual que els de carrer Caldeta de menor dimensió. El 
balcons de major dimensió existents en els cos sud-oest o en la remunta s’han realitzar amb 
biguetes autoportants en vol (veure fotografia 36), havent canviat la direcció de les biguetes en 
la zona del voladís i un metre i mig en l’interior del cos.

7.5.4. Façanes

• Tancament de maó més carreus de granit, tapia i ceràmiques (plantes superiors).
• Revestiment de morter de calç acabat bast o remolinat més pintat.

Les façanes, com en general en la gran majoria de casses de cos de la zona del Maresme, 
estan realitzades per un barreja de  pedra granítica amb maons ceràmics manuals amb morter 
de calç o fang com aglomerant, excepte en les plantes superiors (remunta) que son 
ceràmiques amb maó calat i la façana posterior que es de tapia d’argila com ja s’havia 
mencionat. El revestiment es estucat amb morter de calç amb acabat bast en la façana 
posterior i lateral (veure fotografies 3, 4 i 5) i remolinat fi en les façanes principals (veure 
fotografies 1 i 2). Com capa de cobriment, estan pintades de color blanc. 
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Els emmacats de les portes dels balcons de la Riera de Sant Domènec i de les portes d’accés, 
tant del carrer Caldeta com de la Riera Sant Domènec, son de pedra sorrenca en la primera i 
segona alçada, mentre que en la tercera alçada són de morters imitant la pedra de plantes 
inferiors.

El primer metre de façana es troba revestit  per un aplacat de pedra sorrenca amb peces de 60 
cm d’amplada.

Les baranes del balcons son de ferro forjat pintades de color negres.

7.5.5. Cobertes

• Coberta inclinada de teula sobre dues capa de rajola.
• Coberta plana a la catalana acabades amb rajola ceràmica.

En l’actualitat existeixen diverses Tipologies de coberta, però en el transcurs del temps a sofert 
modificacions.

En un inici, la coberta era una coberta inclinada a dues aigües que cobria part del cos central i 
la totalitat del cos d’ accés per la Riera de Sant Domènec. La resta del cos central estava  
cobert per dos terrats (suposem que amb cobertes a la catalana). El cos sud-oest, també 
estava cobert per una coberta inclinada a dues aigües i per dos terrats a la catalana.

Amb les remuntes que s’han anat realitzant s’ha mantingut  part de la coberta inclinada a dues 
aigües del cos nord-est (accés per Riera Sant Domènec), amb una pendent aproximada del 
23% (veure fotografia 38). En la cantonada entre el carrer Caldeta i la Riera de Sant Domènec 
es troba en el seu estat original. 

El material de revestiment són teules àrabs manuals (originals) i mecàniques les que s’han 
anat substituint. Les mides de les teules són 20x42x15 cm i es troben solapades uns 12 cm 
aproximadament. Algunes es troben reomplertes amb morter de calç, però no en la seva 
totalitat. Les teules recolzen sobre una capa doble de rajola comuna ceràmica de 29x14x2 cm 
preses amb morter de calç. No s’ha observat cap tipus de làmina impermeabilitzant. El carener 
es del mateix tipus de material mentre que el canaló de recollida d’aigua en la façana principal 
és de fibrociment. El ràfec està realitzat amb peces ceràmiques format diverses capes d’arcs i 
arestes llises (veure fotografia 40).

En les cotes +11,76 i +14,56 les cobertes son de estil similar a una coberta a la catalana però 
sense ventilació (veure fotografia 39). Son cobertes recolzades sobre envanets ceràmics de 
sostremort, deixant càmeres d’aire de 40 cm d’alçada mínima. El paviment de les 
mencionades cobertes son rajola comuna ceràmica de 14x28 cm col·locades en dues capes 
preses amb morter de calç, incloent els minvells perimetrals. Tampoc  s’ha observat cap tipus 
de làmina impermeabilitzant. 

Únicament existeixen baranes en les cobertes existents en la cota +11.76 m. Son baranes de 
90 cm d’alçada d’obra revestides amb un arrebossat de morter de calç pintat, excepte la 
barana del carrer Caldeta que es de ferro forjat sobre dues/tres filades de fàbrica ceràmica. La 
coronació de les baranes d’obra està realitzat amb rajola comuna ceràmica.

Les restes de coberta (sostres de les últimes plantes de les remuntes) son del tipus coberta 
tradicional transitable. No  s’ha pogut conèixer les capes de material existent però també estan 
acabes amb una doble capa de rajola comuna ceràmica pres amb morter de calç.

Totes les cobertes planes existents tenen unes pendents correctes cap als desaigües, arribant 
a existir pendents de fins el 5% en la coberta de la cota +14,56 m.

7.5.6. Tancaments interiors i revestiments.

• Tancaments ceràmic de diferents gruixos i en algun cas de les dues plantes inferior de 
tapia.

• Revestiments:
o Enguixats i acabats amb pintura a la cola (habitacions).
o Rajola ceràmica blanca de 20x20 fins 160 cm (banys).
o Enfoscat de morter de calç amb pintura a la cola (planta baixa).
o Revestiment de fusta sintètica fins 125 cm (planta baixa)

• Fals sostres:
o Enguixat i acabats amb pintura a la cola (habitacions).
o Lames de fusta (planta baixa).
o Canya i guix revestit amb panells de suro (planta baixa).
o Plaques d’ escaiola no registrable (habitacions).

Els tancaments interiors son ceràmics de diferents gruixos i tipus de maó, depenent de l’any de 
realització. Els tancaments estan realitzats amb diferent tipus de peces ceràmiques. Els 
tancaments de 5 cm de gruix estan realitzats amb maó foradat senzill. Els tancaments de 10 
cm de gruix estan realitzats amb maó foradat doble o totxana. I els tancaments de 15 cm de 
gruix estan realitzats amb maó perforat o calat. Els tancaments de 15 cm de gruix son els 
tancaments de l’ascensor o  els realitzats en el tancament de la zona de bodega magatzem. 
Tots els elements de tancaments observats estan presos amb morter de calç, amb juntes 
aproximades al centímetre.

Els revestiments interiors son molt variats, depenent de la zona o la utilitat de la estància. La 
gran majoria de tancaments estan revestits amb un enguixat acabat amb pintura a la cola
(veure fotografia 43). Aquest revestiment el trobem en tot l’interior de les habitacions i en els 
sostres on no existeix fals sostres, que son les estances on el forjat està realitzar amb biguetes 
autoportants de formigó i cassetons prefabricats. 

En els tancaments verticals dels banys trobem dos tipus de revestiments. Fins a una alçada de 
1,60 m els paraments estan revestits amb rajoles ceràmiques blanques de 20x20 cm preses 
amb morter cola (veure fotografia 44). Per damunt de l’enrajolat els paraments els trobem 
enguixats acabats amb pintura a la cola com en la resta d’habitacions. 

En la sala, el vestíbul i el bar de planta baixa trobem un revestiment de fusta sintètica fins una 
alçada d’1,25 m (veure fotografies 41 i 42). La resta de paraments fins al fals sostre es un 
enfoscat de morter de calç acabat amb pintura a la cola. 

Els paraments de la bodega magatzem estan revestits amb un enfoscat de morter de ciment, 
acabat remolinat sense pintar. La resta de paraments verticals de planta baixa estan revestits 
amb un enfoscat de morter de calç acabat amb pintura a la cola.
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També trobem una gran varietat en els revestiments horitzontals. Com ja s’ha comentat en els 
forjats de bigueta autoportant els sostres estan enguixats acabats amb pintura a la cola. 

La resta de revestiments horitzontals estan formats per fals sostres. En el menjador 2, la sala i 
el bar de planta baixa trobem un fals sostre de lames de fusta vista (veure fotografia 9). En el 
saló 1 i el menjador s’ha trobat un fals sostre realitzat amb canya i guix acabat revestit amb 
peces de suro de 60x60 cm adherides amb cola. 

En la resta d’habitacions amb sostres de fusta en l’estructura, el fals sostre està format per 
plaques d’escaiola de 60x60 cm no registrable (veure fotografia 45), al igual que en els banys 
de totes les habitacions. Les habitacions 14 i 15 de la segona planta son les úniques 
habitacions que s’han trobat amb un fals sostre de canya i guix acabat amb pintura a la cola.

7.5.7. Paviments.

• Rajola de gres 32x20 cm (planta baixa).
• Rajola de gres 30x30 cm (planta baixa i banys)
• Combinació de rajola comuna i sanefes quadrades (patis exterior plates baixes).
• Rajola de terratzo 30x30 cm (habitacions).
• Rajola de mosaic hidràulic 30x30 cm (habitacions).
• Rajola ceràmica 14x28 cm (cobertes).

Al igual que la resta de l’edifici, trobem una gran varietat de Tipologies de paviments, sempre 
depenent de la època de realització i/o modificacions que ha anat patint.

En planta baixa trobem un paviment format per rajoles de gres de 32x20 cm preses amb 
morter cola en el passadís i el menjador 3 (veure fotografia 13) . En les estances de la sala, el 
vestíbul, el menjador 1, el saló i el bar de planta baixa trobem unes rajoles de gres amb mides 
30x30 cm (veure fotografia 12). En les plantes superiors trobem aquest tipus de paviment en 
tots els bany de les habitacions. 

En la zona de bodega-magatzem trobem un paviment format per una capa de morter de 
ciment amb un acabat remolinat. 

En el patí cobert i el patí exterior trobem un paviment format per una combinació de rajola 
comuna ceràmica de 14x28 cm amb sanefes quadrades de 7x7 cm (veure fotografia 6). D’aquí 
es pot deduir que el patí cobert era descobert en un inici. 

En el pisos superior trobem dos Tipologies de paviments. Les habitacions del cos sud-oest 
està pavimentat amb rajoles de terratzo de 30x30 cm (veure fotografia 17). No s’ha pogut 
comprovar si estan col·locades sobre un llit de sorra. Les habitacions del cos central i el cos
nord-est estan pavimentades per rajoles de mosaic hidràulic de mides 30x30 cm.

En les cobertes, com anteriorment s’ha comentat, el paviment està format per una doble capa 
de rajola comuna ceràmica de 14x28 cm preses amb morter cola.
El paviment de l’escala, esgraons i replans entremitjos, està format per un aplacat de granit de 
3 cm (veure fotografia 18).

7.5.8. Tancaments practicables i serralleria.

• Balconeres i finestres de fusta de pi esmaltats al interior i pintats al oli al exterior.
• Portes interiors:

o Fusta de pi pintades al oli (plana baixa).
o Fusta aglomerada pintada amb esmalt (habitacions).

• Portes exteriors d’accés d’acer i/o fusta.
• Baranes balcons, cobertes i escala de ferro forjat.

La fusteria exterior, tant balconeres com finestres, son del tipus normal de fusta de pi del país. 
El vidres ocupen la majoria de la superfície  i son llunes col·locades a la angles sobre la fusta 
de 3-4 mm de gruix. Les mides de les balconeres del carrer Caldeta son 100x210 cm mentre 
que la de la Riera de Sant Domènec son de 130x210 cm. Totes les balconeres son de dos 
fulles batents.

Existeixen dos tipus de finestra, totes situades en la façana lateral i al pati de llum interior. 
Trobem les finestres de bany, de mides 50x60 cm amb lamines horitzontals de vidres 
orientables, les quals no son originals de l’edifici mentre que la resta son de mides 100x120 
amb dues fulles batents i amb vidres lluna del mateix gruix que les balconeres. Tots els 
tancaments practicables que donen al exterior, excepte finestres de ventilació dels banys, 
tenen persianes enrotllables de fusta.

Tots els elements de fusta es troben pintats amb esmalt al interior i al oli al exterior. 

Les portes d’accés a la vivenda també son del mateix estil que la resta de tancaments 
practicables, amb l’excepció de la porta d’accés pel patí, la qual està formada per dos portes 
batents de barrots d’acer amb una làmina de poc gruix soldada per l’interior. Pel tipus de 
material i serralleria existent, es pot dir que aquesta porta no era existent en l’època de 
construcció de l’edifici.

La porta d’accés pel saló es doble, ja que per l’interior trobem la porta de fusta mentre que per 
l’exterior hi ha un porta doble formada per dos planxes d’acer de 8 mm de gruix. També 
trobem una persiana enrotllable  d’alumini blanca en l’accés del bar de planta baixa, col·locada 
segons el propietari en l’ultima dècada. La porta d’accés a la bodega-magatzem també es una 
porta d’alumini enrotllable, col·locada cap als anys 60. 

Els tancaments practicables interiors, es poden dividir en dos. Els existents en planta baixa 
(per un general) i la resta de tancaments practicables d’habitacions i banys.

Els existents en planta baixa son tots de fusta de pi del país, amb excepció de les portes d’una 
fulla, pintades amb pintura al oli. Les mides i formes son diverses depenent de la utilitat que 
havien de prestar. Mentre que les que separen el bar del saló i de la sala i la que separa el 
saló del vestíbul son portes d’una sola fulla amb dos fixes laterals i un fixe superior, d’amplada 
total 195 i 230 cm, les portes que separen la sala del vestíbul i aquest del menjador 2 i les que 
separen el menjador 3 del passadís son de dues fulles d’amplada 120 cm, també amb un fixe 
superior, amb excepció la que separa el vestíbul del menjador 2. 

Especial atenció s’ha de tindre amb la porta que separa el vestíbul del menjador 2. Segons la 
propietat,  es una porta que està  des d’un origen, sent de 120x220 cm. Les dues fulles tenen 3 
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plafons cadascuna. La resta de portes de planta baixa son d’una sola fulla i son portes 
d’aglomerat, col·locades quan es va realitzar el canvi d’us de vivenda a hostal.

La resta de portes existents en les plantes superiors, son portes d’una sola fulla de mides 
60x200 cm de pas. Son d’aglomerat de fusta i estan pintades amb esmalt amb un color crema.

En quant a la serralleria, els tancaments de les balconeres i finestres exteriors son tots del 
tipus falleba de ferro, mentre que les manetes de les portes interiors son d’acer inoxidable. 
Tant les baranes dels balcons, com l’existent en coberta, com la barana de l’escala son de 
barrots de ferro forjat. Els barrots quadrats son de secció 3x3 cm i apareix un barrot en espiral 
per cada 5 de secció quadrada. Les alçades de les baranes son de 80 cms i la separació entre 
els barrots de 20 cm. En cap barana no s’ha trobat cap tipus de passamà que no sigui del 
mateix tipus de ferro. Totes les hem trobat pintades amb esmalt negre.

7.5.9. Instal·lacions.

• Aigua:
o Dipòsits fibrociment.
o Conduccions de plom i coure (puntualment).
o Producció ACS mitjançant caldera comunitària.

• Llum:
o Existeix torpede i caixa de protecció general.
o Conductes en tub corrugat.

• Gas:
o Subministrament a caldera.

• Telecomunicacions:
o Telefonia en planta baixa.

• Ascensor elèctric per a 4 persones.

L’actual edifici consta amb subministrament d’aigua, llum, gas i telefonia.

El subministrament d’aigua en l’edifici es a través de 6 dipòsits de fibrociment situats a la 
coberta de 300 litres de capacitat aproximadament cadascun (veure fotografia 50). El 
subministrament  fins els dipòsits es realitza per un muntant situat en la façana lateral. La 
instal·lació interior està formada per conductes de plom encastats en els paraments. En zones 
puntuals, i a causa de reparacions, existeixen trams vistos de coure. Totes les habitacions 
tenen subministrament d’aigua en inodor, lavabo i banyera. En planta baixa el subministrament 
arriba al bar i als banys. No s’han trobats claus de pas en cap bany, mentre que en el bar, si. 
La producció d’aigua calenta es realitza mitjançant una caldera industrial de gas natural 
situada en la bodega-magatzem de planta baixa (veure fotografia 49). 

El edifici consta d’una instal·lació prou actual de gas natural. El subministrament a la caldera la
realitza per conductes horitzontals de coure encastats en els paraments verticals. No hi ha cap 
tipus de conducció en plantes superiors a planta baixa.

La instal·lació elèctrica  també es prou actual, ja que es va haver d’actualitzar amb la 
col·locació de l’ascensor (veure fotografies 47 i 48). El torpede es troba al saló, mentre que la 
caixa general de protecció es troba a recepció. Existeixen PIA’s per a cada estança de l’edifici. 
El conductes son amb cable passat per l’interior de tub corrugat i aquest encastat en els 
paraments. En totes les habitacions i bany hi ha un o dos punts de llum amb interruptor 

commutat (accés i vora al llit) i un o dos endolls. La instal·lació te una part trifàsica (ascensor) i 
una altre monofàsica (resta instal·lació). El comptador de llum es exterior, col·locat encastat en 
la façana de la Riera de Sant Domènec.

L’edifici te instal·lació telefonia, existint punts de presa únicament en recepció i en el bar.
L’ascensor elèctric instal·lat en l’edifici es per a 4 persones, amb un màxim de 300 kg (veure 
fotografia 15). Les mides interiors de la cabina son 140x140 cm. La sala de màquines la 
trobem a la tercera planta i funciona amb una instal·lació trifàsica.

7.6. Descripció lesions

7.6.1. Fonaments

• Sense possibilitat d’estudi.

No s’ha pogut realitzar un estudi concret de les lesions de la fonamentació actual, al no poder 
accedir. Pel contrari, es realitzarà un estudi, realitzant un descens de càrrega per comprovar a 
la tensió de treball que estan actuant els mencionats fonaments. Per altra banda, al no existir 
lesions greus en les fàbriques estructurals, es pot deduir, que la fonamentació es troba en un 
estat acceptable.

7.6.2. Sanejament 

• Existeixen:
o Fuites i trencaments.
o Unions entre diversos materials deficients.

• Sense possibilitat d’estudi de sanejament sota rasant.

El estat actual de les instal·lacions de sanejament es incorrecte. S’han pogut observar diverses 
sudoracions en les juntes dels trams, sobretot en les unions entre materials. En la bodega-
magatzem s’ha trobat un baixant pluvial amb un trencament (veure fotografia 51), el que 
genera que en dies de pluja s’entolli la mencionada estància. En habitacions de plantes 
centrals, puntualment, s’han observat taques d’humitats de fuites de banys de plantes 
superiors (veure fotografia 52). S’han observat seques o en alguns casos reparades, pel que 
no s’ha pogut concretar si son fuites actuals o fuites ja reparades amb anterioritat. Les 
subjeccions, en general, s’han observat en bon estat, descomptant algun cas puntual que s’ha 
observat partida o desancorada.  En els banys s’han pogut olorar olors de desaigües. Es creu
que pel temps que porta la instal·lació de sanejament aturada i pel poc recorregut d’aigua que 
hi ha agut, ja que s’han trobat sifons en els sanitaris (al menys, als lavabos).
El sanejament sota rasant no s’ha pogut estudiar. Pel tipus de pavimentació que existeix en la 
vivenda, no es creu que s’hagi actualitzat, pel que deu trobar deteriorat pel pas dels anys.
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7.6.3. Estructura

• Estructura horitzontal:
o Forjat biguetes formigó:

§ Fissures entre biguetes i cassetons < 0,5 mm.
§ Fletxes < L/300
§ Falta comprovació ciment aluminós.
§ Mal estat bigueta llinda accés bodega-magatzem.

o Forjat biguetes de fusta secció quadrada:
§ No existeixen clivelles, nusos, podriments ni canvis de textura o 

coloració.
§ Atacs puntuals de agents biòtics (humitat • 20%)
§ Fletxa elevada i vibració excessiva.

o Forjat biguetes de fusta secció irregular:
§ Existeixen clivelles, nusos i esquerdes però no podriments ni canvis 

de textura o coloració.
§ Atacs puntuals de agents biòtics (humitat • 15%)
§ Fletxa elevada i vibració excessiva.

• Estructura vertical:
o Fàbriques ceràmiques:

§ Fissures superficials.
§ En zona puntual fissures a 45º.

o Fàbriques de maó més carreus o tapia:
§ Fissures superficials.

Solament havent realitzat una inspecció visual, es podria dir que l’estructura de l’edifici es 
troba en un correcte estat. 

L’estructura horitzontal la podem dividir en dues parts: l’estructura de fusta i l’estructura de 
formigó precomprimit.

En l’estructura de formigó precomprimit no s’ha observat cap lesió ha tindre en compte. Les 
fissures que s’ha pogut observar en els sostres son superficials, és a dir, s’ha marcat el 
enguixat per la fletxa de les biguetes (veure fotografia 58), aquesta sempre inferior a L/300 de 
la llum lliure del tram. Aquestes fissures son de poc gruix, havent com a màxima alguna inferior 
a mig mil·límetre i sempre apareixent en la unió de la bigueta amb el revoltó ceràmic. A part 
son fissures antigues, les quals s’han estancat en el seu creixement, ja que s’han trobat plenes 
de pols pel pas del temps. Generalment, les fissures s’han trobat en una o dues biguetes per 
pany, habitualment les centrals. A més, no s’han presenciat ni vinclaments ni vibracions en els 
forjats, ni quan s’han forçat els panys (saltant), pel que es consideren forjats rígids, sense falta 
d’augmentar la inèrcia, a falta de les comprovacions i el peritatge. 

També s’han observat petites fissures, inferiors al mig mil·límetre, en zones puntuals d’envans 
sustentats per biguetes de formigó precomprimit. El que si que s’ha de tindre en compte es 
l’any d’aquests forjats. Les remuntes daten de les dècades del 50 als 70, mentre que el cos 
sud-oest, no es gaire més antic. En aquestes dècades es van construir molts m² de sostre amb 
biguetes de ciment aluminós, pel que s’hauria de realitzar un estudi concret per determinar la 
durabilitat d’aquests sostres. 

Les biguetes que s’han pogut veure “in situ”, no s’han observat amb lesions causades per 
l’oxidació i/o corrosió de les armadures, a excepció de la bigueta existent com a llinda de la 
porta d’accés a la bodega-magatzem (veure fotografia 55). El contacte amb la pluja ha 
deteriorat la bigueta, trobant zones puntuals on es desprèn el formigó i deixa a la vista una 
armadura amb un alt grau de corrosió. 

En altres zones observades, sobretot en zones properes a baixants, s’ha observat un color del 
formigó tirant a gris enfosquit o amarronat (veure fotografia 56 i 57). A l’hora d’intentar rascar o 
penetrar la bigueta, la seva resistència era la normal a formigó. Tampoc s’han observat inicis 
de corrosió de l’armadura, tot i que si es podien observar que s’havien produït fuites puntuals 
durant el transcurs de la història de l’edifici.  

Per aquests motius es consideren les lesions aparents estructurals com a símptomes i les 
lesions aparents per altre motius (aigua) també com a símptomes, excepte en la bigueta de 
llinda de l’accés exterior en la bodega-magatzem que es considera com greu.

L’estructura de fusta també la podem dividir en dues parts. Els forjats horitzontals amb 
biguetes de fusta de secció quadrada d’aproximadament 18x13 cm i les biguetes de secció 
irregular, quasi circular, habitualment, de secció aproximada 15x15 o 21x21 cm. 

Els panys amb biguetes de secció quadrada s’han trobat en millor estat que els altres. En 
aquestes biguetes no s’han observat clivelles, ni nusos, ni podriment, ni canvis de textura ni de 
coloració. Si s’ha pogut observar puntualment atacs per agents biòtics. Aquests atacs es creu 
que es de corcs ja que s’han pogut observar petites perforacions ovalades o circulars en la 
superfície de les biguetes de mida inferior als 2 mm. Al no observar residus polsosos de 
serradura, ni escoltar-se el rosec característic es creu que la presencia actual d’aquests agents 
es inexistent. Les biguetes, a més, no tenen cap excés d’humitat, sempre inferior al 20%, ni en 
els encastaments ni en les zones humides i la seva resistència al punxó es elevada, pel que es 
considera que estan en bon estat. El que si s’ha pogut observar es la fletxa elevada d’aquestes 
biguetes i el vinclament i la vibració excessiva que es nota al caminar sobre aquesta Tipologia
de forjat. A causa d’aquesta elevada fletxa, ja s’ha realitzat en el transcurs de la vida del edifici 
diverses reparacions, com les bigues  col·locades a trencallums, ja siguin ceràmiques o perfils 
metàl·lics (veure fotografia 52). Al no existir capa de compressió (actua com a tal el paviment 
hidràulic) la secció es preveu insuficient, pel que es realitzarà un peritatge per determinar els 
coeficients de seguretat existents.

Els panys amb biguetes de secció irregular s’han trobat un mica més deteriorats que la resta. 
En aquestes bigues si que s’han pogut observar clivelles de diverses profunditats (veure 
fotografia 53), al igual que nusos i esquerdes (veure fotografia 54). El que no s’ha observat son 
podriments ni canvis de coloració o textura. Al igual que les biguetes de fusta esmentades 
anteriorment, s’ha pogut observar el mateix atac d’agents biòtics. També es considera, que 
actualment, ja no existeix atac. El grau d’humitat d’aquest tipus de bigueta es similar a les 
anteriors (15% aproximadament) i la seva resistència al punxó en molt similar, trobant en algun 
cas puntual, alguna bigueta on el punxó s’ha arribat a clavar 5-6 mm.  En aquest tipus de forjat 
també es produeix una fletxa excessiva i les vibracions i vinclaments també es noten, però en 
aquest tipus de forjat, els reforços a trencallums estan realitzats, creiem, des de un origen, ja 
que estan realitzats amb la mateixa Tipologia de bigueta de fusta de secció irregular. Aquest 
cas solament es dona en les estàncies de planta baixa amb aquesta Tipologia de forjat (bar i 
sala). En aquest tipus de forjat, el que s’ha observat amb diferència a la resta de forjats de 
fusta, es que existeixen diversos reforços puntuals, realitzats amb platabandes metàl·liques en 
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aquelles biguetes on la seva fletxa o alguna clivella o esquerda havia arribat a fracturar la 
bigueta. Si que es veritat,  que de la resta de biguetes, solament s’ha observat una en estat 
greu, per la excessiva fletxa, arribant a observar-la fracturada. Aquesta bigueta es troba sota la 
coberta inclinada a dues aigües. Al igual que l’anterior Tipologia de forjat, es realitzarà un 
peritatge per determinar els coeficients de seguretat existent.

L’estructura vertical també es podria dividir en dos parts: les fàbriques de maó massís i les 
fàbriques de paredat de granit i maó. Tant en unes com en les altres no s’han trobat esquerdes 
d’importància, però si s’han pogut observar diverses fissures superficials de poc gruix pel que 
s’haurà de realitzar un anàlisi de tensions simples de les diverses fàbriques per poder 
determinar si aquestes fissures son causades per excessos de tensions o per altres motius. El 
que si es pot determinar es que aquestes fissures estan estabilitzades per la seva antiguitat i 
pel seu poc gruix. Per comentaris de la propietat, les fissures que si es van donar importància 
son les existent en els arcs que separen el saló del menjador 1 i ja van ser diagnosticades e 
intervingudes per un tècnic competent pertanyent a la família (per aquest motiu no hi ha 
projecte). També s’haurà de prestar atenció a la fissura vertical existent en el tancament 
estructural que separa el bar del menjador, ja que en aquesta dues estances s’han trobat dos 
estintolaments importants de fàbriques superiors i la fàbrica es continua mantenint amb un 
gruix de 15 cm, havent carregues puntuals importants.   

7.6.4. Façanes

• Façanes principals en bon estat.
• Façana posterior sense revestiment en zona puntual.
• Façana lateral falta de manteniment.

L’estat de les façanes principals actualment es molt correcte. Han tingut un gran manteniment 
en el transcurs de la vida de l’edifici i no s’observen lesions ni punts en els quals actuar. L’únic 
punt a remarcar es el bufat de la pintura en alguns trams (veure fotografia 60), al igual que 
alguna taca puntual causada per la fuita d’algun baixant o l’aparició d’esquerdes en la pedra 
produïdes per l’ancoratge de la porta metàl·lica d’accés al saló.

L’únic punt a remarcar en la façana posterior, seria l’actuació que s’hauria de realitzar en el 
tram de la façana posterior, ja que al realitzar la última remunta, no es va intervenir i ha quedat 
un tram amb la fàbrica de paredat de granit i maó sense revestir (veure fotografia 59). 

La façana lateral es un altre tema (veure fotografia 61). El seu estat de conservació es menor a 
la de la resta de les façanes. En trams puntuals s’han observat petites filtracions a causa dels 
baixants, deixant algunes taques puntuals i una mica de brutícia. També s’ha pogut observar 
algunes fissures puntuals, marcant generalment el canvi de tipus de fàbrica, passant de 
paredat de maó i granit a fàbrica de maó i remarcant l’antiga situació de les cobertes 
inclinades.

L’estat de les lloses de balcons es correcte, i no s’ha observat cap despreniment ni fissura de 
importància. Si que s’ha observat la brutícia en la zona frontal i inferior produïda pel degoteig 
de l’aigua de pluja al no existir escopidors en el paviment. L’estat de les baranes es correcte. 
No s’han observat punt de corrosió, i més atenent a la proximitat del mar, i els seus ancoratges 
amb la fàbrica vertical s’ha observat sense cap tipus de fissura.

7.6.5. Cobertes

• Falta de manteniment.
• Fuites puntuals.

L’estat actual de les cobertes es de falta de manteniment. La funció de tancament i de 
cobriment de l’edifici la realitza correctament, ja que en l’actualitat no s’han observat cap tipus 
de filtració, però si que s’han observat reparacions d’humitats anteriors, pel que es determina 
que l’estat de les impermeabilitzacions i del aïllants (si existeixen) es troba mol deteriorat. En 
un inici, i segons dades dels projecte de remuntes, les cobertes planes es tracten de cobertes 
catalanes, però no s’ha aconseguit descobrir l’existència dels punts de ventilació, pel que la 
funció de reduir les temperatures en la planta superior es inexistent, al igual que la de evitar 
condensacions.

El manteniment d’aquestes cobertes es inexistent, pel que s’ha produït el creixement de 
vegetació i molsa, el que en conseqüència generarà filtracions (veure fotografia 62). Els 
desaigües no presenten obturació per brutícia, pel que en dies de pluja les aigües desaigüen 
correctament. El que no s’ha trobar son reixes de protecció en els embornals especificats, pel 
que es podria produir obturacions en un futur.

Pel que fa a la coberta inclinada, el seu estat es similar al de les cobertes planes. En el 
moment de les inspeccions, no s’han observat filtracions d’aigües pluvials, però al igual que en 
les cobertes planes, s’han observat sostres amb antigues reparacions. S’han trobat diverses 
teules substituïdes (veure fotografia 63), pel que es dedueix que s’ha anat produint un 
manteniment mínim. S’ha pogut comprovar la inexistència de cap material impermeabilitzant ni 
aïllant. El canals de evacuació de l’aigua s’han trobat sense brutícia ni obturacions, pel que 
l’aigua pluvial continua realitzant el seu recorregut natural en l’evacuació. Al igual que en les 
cobertes planes, s’ha trobat en falta reixes en els embornals per a protegir l’entrada de 
brutícia.

7.6.6. Tancaments interiors i revestiments.

• Tancaments interiors planta baixa amb excessives humitats per capil·laritat.
• Badalot escala excessives fissures de molt poc gruix. 

Els tancaments interiors no estructurals es troben en general en un estat correcte. Com ja s’ha 
mencionat en les lesions de les estructures, s’han observat petites fissures de poc gruix (veure 
fotografia 68) com a conseqüència de les fletxes de les estructures horitzontals i que 
s’analitzaran en el peritatge d’aquestes. 

Els tancaments interiors no estructurals més deteriorats son els de el badalot d’escala. S’han 
observat un nombre major de les fissures habituals en la resta de plantes totes elles de un 
gruix inferior a la de la resta de paraments. Al no existir aïllaments en el badalot, els canvis de 
temperatura que es produeixen en l’interior de la caixa d’escala, sobretot en última planta, son 
elevats, pel que es produeixen microfissures de retracció del materials. També es veritat, que 
les fissures son antigues segons el propietari i no han anat en augment en els últims anys, 
considerant-les estables. 
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Els revestiments també es troben en general en un estat correcte. No s’han trobat 
bombaments, ni zones bufades o despreniments del revestiment en zones, exceptuant algun 
cas puntual (veure fotografia 68).

Cas especial son els tancaments i els revestiments de planta baixa. La humitat per capil·laritat 
existent en aquests tancaments és elevadíssima arribants a existir humitats greus (superiors 
al 20%) en el 90% dels tancaments d’aquesta planta (veure fotografies 64, 65 i 66). L’alçada 
d’aquestes humitats es molt variable. En els tancaments de les estances que donen a la Riera 
Sant Domènec no superen els 40-50 cm d’alçada, mentre que a les estances més allunyades 
de la Riera, com es el menjador 3, l’alçada mitja d’aquestes humitats greus és d’un metre. 
També s’ha observat que les zones properes a baixants o amb baixants interior, les humitats 
greus les trobem en tota l’alçada del parament, pel que es pot deduir que els baixants interior 
tenen sudoració o fuites. Especial atenció s’ha de tenir en les estances de la bodega-
magatzem i en les zones d’escala, arribant a estar tots els paraments de les estances amb 
humitats greus en tota l’alçada del parament i amb una aparició de sals força importants, 
arribant a cobrir el parament. En els plànols de lesions es pot observar el grafisme de les 
zones amb humitats per entendre millor aquest punt. S’han comprovat els paraments en les 
estances existents en planta primera que es troben sobre les estances de planta baixa amb un 
grau més elevat d’humitat, comprovant que aquesta lesió solament es produeix en planta 
baixa. 

Aquestes humitats tan elevades es degut a la inexistència de forjats sanitaris, del tipus de 
terreny existent en la zona que absorbeix gran quantitat d’aigua, de la proximitat al mar, havent 
com a conseqüència humitats d’ambient elevades, i per tant, l’equilibri d’humitats dels 
materials amb l’ambient es elevat, i l’existència d’uns fonaments continus de les fàbriques, 
sense haver talls ni discontinuïtats en els materials.

7.6.7. Paviments.

• Sobre forjats de fusta: solts i peces trencades.
• Sobre forjats de formigó en correcte estat.
• Cobertes amb falta de manteniment.
• Planta baixa. Juntes amb sals de la capil·laritat. 

L’estat dels paviments depèn de l’estat d’altres elements. En les zones on les estructures han 
fletxat en accés (forjats de fusta), els paviments, sobretot mosaic hidràulic, estan solts, fins i 
tot, s’ha trobat alguna rajola fracturada (veure fotografies 69 i 70). En els forjats de biguetes de 
formigó precomprimit, s’ha observat que les rajoles ceràmiques es troben en perfecte estat, no 
havent ni rajoles trencades ni soltes.

En els paviments de cobertes planes, ja s’ha comentat l’estat per falta de manteniment. Tot i 
que s’ha trobat amb una correcta adherència, la presencia vegetal ha deteriorat el seu estat, 
deixant el paviments pràcticament sense juntes i amb un deterioraments de la superfície a 
causa de la brutícia.

En planta baixa,  el paviment es troba afectat per les pròpies humitats per capil·laritat. Sobretot 
en les estances del saló i el menjador 1 i menjador 2 s’ha trobat com la humitat genera sals les 
quals apareixen per la gran majoria de les juntes del paviment (veure fotografia 71). En quant 
adherència o trencaments, el paviment està en correcte estat.

7.6.8. Tancaments practicables i serralleria.

• Baranes de balcons i escales en correcte estat de conservació.
• Tancaments practicables:

o Fusta del país falta de manteniment.
o Fusta aglomerat en correcte estat, exceptuant algun cas puntual.

Les baranes de balcons i escales estan en perfecte estat gràcies el manteniment que la 
propietat ha anat realitzant. Els ancoratges d’aquestes amb els paraments verticals tampoc 
s’han trobat deteriorats. 

Els tancaments practicables els podem dividir amb els de fusta de pi del país i els tancaments 
amb fusta d’aglomerat. Els tancaments amb fusta de pi del país (tancaments exteriors i portes 
de planta baixa) es troben en un estat de deteriorament més elevat que la resta, suposem que 
per ser també més antics (veure fotografia 72 i 73). En balconeres i finestres hem trobat vidres 
trencats i alguns tipus de poms de falleba inutilitzables, pel que les balconeres o finestres 
s’han de tancar amb cordes. Les juntes entre els vidres y la fusta es inexistent en molts casos, 
pel que es nota l’entrada de corrents d’aire exteriors. En quant als atacs per agents biòtics, 
també s’observen atacs de corcs però en menor proporció que les biguetes de fusta. 

Les portes interiors de planta baixa de pi del país, també s’han torbat una mica atacades per 
corcs, però la principal lesió observada es la deficiència de les ferramentes. La porta que 
separa el vestíbul del menjador 2, la porta que data des de els inicis de l’edifici, es troba mig 
despenjada. Els seus poms es troben descolorits i rascats i la fusta es troba envellida.

Les portes existents en les plantes superiors no s’han vist atacades per corcs, ja sigui que el 
atac biòtic fou anterior a la col·locació de les portes o que la qualitat de les portes no es 
suficient adient pels corcs o que l’esmalt aplicat ha evitat l’atac.

Les portes en pitjor estat son les existents en les sortides en les cobertes, trobant els baixo 
d’aquestes afectades per la pluja. Les làmines de recobriment de les portes es troba bufat i 
esquerdat i no ajusten correctament pel bufament d’aquestes.

7.6.9. Instal·lacions.

• Aigua:
o Molt deteriorada

• Llum:
o Correcte estat en tram general
o Falta de manteniment en zones habitacions.

• Gas:
o En correcte estat.

• Telecomunicacions:
o Insuficient.

• Ascensor en correcte estat (no apte per discapacitats)

El estat de les instal·lacions varia segons la instal·lació que parlem. Mentre que les 
instal·lacions de gas natural està en correcte estat per la seva poca antiguitat, la instal·lació 
elèctrica està en correcte estat en el seu inici, al trobar un torpede i un quadre de protecció 
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complert i nou, però en estat més deteriorat en les instal·lacions particular d’enllumenat i 
endolls de les habitacions. 

La instal·lació de telecomunicacions es insuficient, ja que solament te dos punts de telefonia en 
recepció i el bar. 

La instal·lació d’aigua es la existent amb un estat de deteriorament més elevat (veure 
fotografia 74). Els dipòsits existents en coberta es troben molt deteriorats, amb les tapes 
trencades i amb petites fuites. A més son de fibrociment, material prohibit en aquest tipus de 
elements en l’actualitat. Les conduccions tampoc estan en un estat millor. Les conduccions 
que s’han pogut observar, és a dir, les conduccions que no es troben encastades en els 
paraments, son de plom molt deteriorat amb trams ja substituïts per coure. En alguns punts 
s’ha trobat sudoracions i/o filtracions. També son canonades que fan soroll per vibracions i la 
se pressió es baixa.

L’ascensor està en un correcte estat. Es va col·locar en l’ultima dècada i entra en normativa.

7.7. Comprovació estructura

• Comprovació sostre de formigó.
• Comprovació sostre bigues de fusta de secció quadrada.
• Comprovació sostre bigues de fusta de secció irregular.
• Comprovació fàbrica ceràmica.

7.7.1. Sostre de biguetes de formigó precomprimit.

Anteriorment a la realització d’un peritatge de l’estructura s’ha realitzat una prediagnosi per 
comprovar la veritable necessitat de la comprovació. Els passos seguits en aquesta 
prediagnosi es la següent:

I. Visita de reconeixement:

El primer pas realitzat ha estat un reconeixement de tots els espais accessibles per poder 
realitzar les inspeccions. Ens ha servit per a conèixer l’estat i el manteniment de l’edifici. 
No s’ha considerat que calgués cap actuació immediata, ja que no s’han detectat 
problemes de seguretat importants.

II. Campanya de cales:

La superfície de sostre d’estudi es aproximadament de 725 m². S’han dividit les zones 
d’estudi en dues: zones humides o de risc i zones seques

-Zones humides: Zones de bany o amb proximitat a baixants, cobertes o zones 
de façana i balcons.

-Zones seques: Resta de zones.

Depenent del nombre de plantes i el nombre d’habitatges s’ha de realitzar un total de 
cales dividides en zones humides i en zones seques. En el nostre cas, al ser un hostal on 
solament habitacions, solament ens em basat en el nombre de plantes. Aquesta Tipologia

de sostre la trobem en 5 plantes, per tant el mínim en cales en zones humides i en zones 
seques es de 6 i 3 respectivament (em suposat que en cas d’haver vivendes hi hauria 4). 
Per la impossibilitat de la realització en les zones desitjades s’han realitzat les següents 
cales del tipus A (cales d’inspecció  visual). Nosaltres em dividit les cales en les 
següents:

-Cales en zones seques (4): Habitacions 1, 2 i 3 en planta 1ª i 2ª (2, una per 
planta), habitacions 4, 5 i 6 en planta 1ª i 2ª (2, una per planta) i sostre de 
menjador 2. 

NOTA: Aquestes inspeccions s’han realitzat sense eliminar el guix existent, exceptuant  els sostre 
del menjador 2, per la seva impossibilitat. S’ha considerat que es pot concretar l’existència d’òxid 
i/o fissures, al igual que mesurar la fletxa tot i havent guix ja que es troba adherit directament en 
les biguetes i revoltons i es una capa molt fina.

-Cales en zones humides (6): Sostre bodega-magatzem (existència de molt 
baixants), sostre de bany d’habitació 2 de planta primera, tram de sostre de 
menjador 3 al costat d’un baixant, sostre dels banys de les habitacions 7 i 8 de 
primera planta i cobertes en cotes 13,66 (2 cobertes).

NOTA: Exceptuant el sostre de la bodega-magatzem que es trobava enguixat, la resta s’han 
pogut inspeccionar directament sense cap tipus de revestiment. En el cas de les cobertes, 
solament s’han observar els caps directament, mentre que la resta estava enguixada.

III. Lesions aparents:

Després de realitzar les cales visuals s’han determinat les lesions classificant-les segons 
s’especifica en la “Guia d’actuacions en sostres existents de biguetes de formigó armat o 
precomprimit” publicat per l’ITEC en l’any 1996. Basant-nos en la descripció que es 
realitza em classificat les lesions aparents com:

-Lesions aparents de tipus estructura: S’han classificat com símptomes ja que 
s’han observat;

• Fissures en els envans per deformacions excessives del sostre superior, mai 
superant un fletxa aparent d’1,2 cm <L/300.

• Fissures longitudinals en el contacte entre la bigueta i el revoltó, que 
apareixen en la part inferior i en sentit de l’embigat, produïdes per 
deformacions diferencials. La fissura de més gruix es de 0,5 mm.

-Lesions aparents originades per agents externs (aigua): S’han classificat com
símptomes ja que s’han observat, exceptuant un cas que s’ha classificat com greu;

• Color exterior del formigó tendent al gris fosc.

• La prova de fenoftaleïna mostra carbonatació al nivell de les armadures de 
les biguetes aproximadament.

• En el cas de la bigueta que actua de llinda en l’accés des de el carrer a la 
bodega-magatzem s’ha trobat corrosió dels filferros i Pèrdua de secció en un 
percentatge inferior al 25%, pel que es considera un lesió aparent greu.
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IV. Conclusions:

Un cop realitzada la prediagnosi amb les dades esmentades anterioritat i d’estudiar la 
documentació gràfica realitzada, s’ha decidit la NO necessitat de realitzar una diagnosi, 
sense necessitat de realitzar un peritatge. Igualment si que es considera que s’han de 
tindre un pla de manteniment i realitzar inspeccions periòdiques amb el fi d’establir 
l’evolució dels danys detectats. 
En el cas de la lesió aparent greu causada per agents exteriors de la bigueta que actua 
com llinda en la porta d’accés  de la bodega-magatzem, es considera que la intervenció 
ha de ser obligatòria, i segons el nostre criteri, s’hauria de realitzar un reforç de la zona 
afectada.

Càlcul orientatiu per tipus de reforç

Considerant que la llinda de la porta d’accés de la bodega-magatzem sustenta tots els 
tancaments superiors i la part proporcional dels balcons que es troben en voladís, trobem que 
les càrregues son les següents: 

Baranes balcons  ferro=300kg/mlx3 plantes=900 kg/ml
Càrrega addicional extrem voladiu=200 kg/mlx3 plantes=600 kg/ml
Tancament façana=800 kg/mlx3 plantes=2400 kg/ml
Barana coberta=300 kg/mlx1 planta = 300 kg/ml
Pes forjats i càrregues(forjats amb balcons)= 510 kg/m²x1.15 m x3 plantes=1760 kg/ml.

Càrrega total de càlcul en llinda=5960 kg/ml
Llum total de la llinda = 3,25 m.
Moment màxim = 7870 kg·m

Amb un perfil HEB-220 (Wx=736 cm³)

Tensió treball=787000/736=1069 kg/cm²<2750/1.55

Fletxa màxima=L/500=3250/500=6.5 mm

Fletxa càlcul= 1x 10,69 x 3.25²/22 =5.13 mm<6.5 mm

Aquest càlcul s’ha realitzat amb les totalitats de les càrregues superiors, sense descomptar 
forats, ni la part proporcional que es desvia en parets de càrrega. A més s’ha realitzat un 
càlcul, amb la suposició que la bigueta existent no suporta cap càrrega, per tant, es un càlcul 
amb molta seguretat. 

7.7.2. Sostre de biguetes de fusta.

A)Forjat amb biguetes de secció 18x13 cm

 

Com ja s’ha comentat en les descripcions de lesions, les dues Tipologies de forjats de fusta 
s’han trobat indicis suficients per passar a la diagnosi i haver de realitzar un peritatge. Les 
característiques del forjat A i les lesions observades son les següents:

Característiques físiques del forjat
Tipus de fusta Pi silvestres 

(C.18)
Secció bigueta 18x13 cm
Intereix bigueta 46 cm
Capa compressió Propi paviment

Valors característics de pis silvestre en Kp/cm²
Flexió estàtica 184
Compressió paral·lela a la fibra 194
Compressió perpendicular a la fibra 49
Tracció paral·lela a la fibra 110
Tracció perpendicular a la fibra 3
Esforç tallant 20
Mòdul elasticitat longitudinal (valor mig) 90000
Mòdul elasticitat longitudinal (valor característic) 60000
Mòdul elasticitat perpendicular a la fibra (valor 
mig)

3000

Mòdul elasticitat transversal 5600

Pes específic característic (kg/m³) 320

Lesions observades
Humitat 15%
Clivelles, nusos i/o 
cullerots

No s’han observat

Atacs biòtics Antic atac de corcs
Fletxes Superiors a L/300 de la llum

El nombre total de cales ha estat 5 i s’han realitzat a les següents estances:
-Sostre de bar planta baixa. (A)
-Sostre de saló planta baixa. (A)
-Sostre habitació 13 planta primera. (B)
-Sostre habitacions 9 y 10 planta primera. (B)
-Sostre habitació 16 planta primera. (B)
*NOTA: Entre parèntesis la categoria de risc. A: Sense risc. B: Humitat accidental (proper baixants)

El peritatge realitzat ha estat simulant en un programa informàtic de càlcul d’estructures, els 
panys d’estudi de l’edifici existent. El pany triat per la realització del peritatge es el sostre de 
les habitacions 9 i 10 de planta primera, al ser un dels pany de les cales visuals amb la llum 
lliure més gran. Càlculs realitzats amb Metal 3D Clàsico (Versió 2009.1.d). 
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Model de càlcul

Sortides de càlcul del programa:

Índex

1.- Barres: Característiques mecàniques
2.- Barres: Materials utilitzats
3.- Barres: Descripció
4.- Càrregues (Barres)
5.- Esforços
6.- Tensions
7.- Fletxes (Barres)

1.- Barres: Característiques Mecàniques

Inerc.Tor. Inerc.y Inerc.z Secció
Descripció

cm4 cm4 cm4 cm²

Fusta secció 18x13, Perfil simple 7294.716 6318.000 3295.500 234.000

2.- Barres: Materials Utilitzats

Mód.elást. Mód.el.trans. Lím.elás.\Fck Co.dilat. Pes espec.
Material

(kp/cm²) (kp/cm²) (kp/cm²) (m/m°C) (kg/dm³)

Fusta (C18) 91743.12 5708.46 - 5e-006 0.38

3.- Barres: Descripció

Pes Volum Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz
Barres Material Perfil (kp) (m³) (m)

8/9 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

9/11 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

13/14 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

14/16 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

18/19 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

19/21 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

23/24 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

24/26 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

28/29 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

29/31 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

33/34 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

34/36 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

38/39 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

39/41 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

43/44 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

44/46 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

48/49 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

49/51 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

53/54 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

54/56 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

58/59 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

59/61 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

63/64 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00

64/66 Fusta (C18) Secció 18x13 23.12 0.061 2.60 1.00 1.00
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4.- Càrregues (Barres)

Càrregues Direcció
Barres Hipòt. Tipus

P1 P2 L1 (m) L2 
(m)

X Y Z

8/9 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.0008/9 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.0008/9 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.0009/11 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.0009/11 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.0009/11 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00013/14 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00013/14 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00013/14 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00014/16 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00014/16 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00014/16 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00018/19 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00018/19 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00018/19 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00019/21 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00019/21 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00019/21 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00023/24 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00023/24 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00023/24 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00024/26 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00024/26 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00024/26 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00028/29 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00028/29 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00028/29 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00029/31 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00029/31 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00029/31 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00033/34 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00033/34 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00033/34 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00034/36 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.000

34/36 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00034/36 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00038/39 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00038/39 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00038/39 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00039/41 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00039/41 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00039/41 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00043/44 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00043/44 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00043/44 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00044/46 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00044/46 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00044/46 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00048/49 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00048/49 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00048/49 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00049/51 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00049/51 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00049/51 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00053/54 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00053/54 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00053/54 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00054/56 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00054/56 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00054/56 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00058/59 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00058/59 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00058/59 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00059/61 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00059/61 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00059/61 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00063/64 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00063/64 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00063/64 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00064/66 1 (PP 1) Uniforme 0.009 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00064/66 1 (PP 1) Uniforme 0.138 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00064/66 2 (SC 1) Uniforme 0.092 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.000
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5.- Esforços

ESFORÇOS (EIXOS LOCALS) 
(Tn)(Tn·m)Barres Esf.

0 L 1/2 L 1 L

8/9 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- -0.0005 -0.0005 -0.0005

Ty+ -0.0002 -0.0002 -0.0002

Tz- -0.3928 0.0192 0.2101

Tz+ -0.1718 0.0444 0.4816

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.0000 0.0992 -0.1154

My+ 0.0000 0.2265 -0.0499

Mz- 0.0000 0.0003 0.0005

Mz+ 0.0000 0.0006 0.0012

9/11 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- 0.0002 0.0002 0.0002

Ty+ 0.0005 0.0005 0.0005

Tz- -0.4816 -0.0444 0.1718

Tz+ -0.2101 -0.0192 0.3928

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- -0.1154 0.0992 0.0000

My+ -0.0499 0.2265 0.0000

Mz- 0.0005 0.0003 0.0000

Mz+ 0.0012 0.0006 0.0000

13/14 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- -0.0004 -0.0004 -0.0004

Ty+ -0.0002 -0.0002 -0.0002

Tz- -0.4691 -0.0319 0.1766

Tz+ -0.2053 -0.0143 0.4053

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.0000 0.1427 0.0372

My+ 0.0000 0.3256 0.0829

Mz- 0.0000 0.0002 0.0004

Mz+ 0.0000 0.0005 0.0010

14/16 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- 0.0002 0.0002 0.0002

Ty+ 0.0004 0.0004 0.0004

Tz- -0.4053 0.0143 0.2053

Tz+ -0.1766 0.0319 0.4691

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.0372 0.1427 0.0000

My+ 0.0829 0.3256 0.0000

Mz- 0.0004 0.0002 0.0000

Mz+ 0.0010 0.0005 0.0000

18/19 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- -0.0003 -0.0003 -0.0003

Ty+ -0.0001 -0.0001 -0.0001

Tz- -0.5451 -0.1079 0.1432

Tz+ -0.2387 -0.0477 0.3293

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.0000 0.1862 0.1241

My+ 0.0000 0.4244 0.2805

Mz- 0.0000 0.0002 0.0003

Mz+ 0.0000 0.0004 0.0008

19/21 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)
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N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- 0.0001 0.0001 0.0001

Ty+ 0.0003 0.0003 0.0003

Tz- -0.3293 0.0477 0.2387

Tz+ -0.1432 0.1079 0.5451

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.1241 0.1862 0.0000

My+ 0.2805 0.4244 0.0000

Mz- 0.0003 0.0002 0.0000

Mz+ 0.0008 0.0004 0.0000

23/24 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- -0.0002 -0.0002 -0.0002

Ty+ -0.0001 -0.0001 -0.0001

Tz- -0.6102 -0.1730 0.1146

Tz+ -0.2673 -0.0763 0.2642

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.0000 0.2233 0.1984

My+ 0.0000 0.5090 0.4497

Mz- 0.0000 0.0001 0.0002

Mz+ 0.0000 0.0003 0.0006

24/26 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- 0.0001 0.0001 0.0001

Ty+ 0.0002 0.0002 0.0002

Tz- -0.2642 0.0763 0.2673

Tz+ -0.1146 0.1730 0.6102

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.1984 0.2233 0.0000

My+ 0.4497 0.5090 0.0000

Mz- 0.0002 0.0001 0.0000

Mz+ 0.0006 0.0003 0.0000

28/29 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- -0.0001 -0.0001 -0.0001

Ty+ -0.0001 -0.0001 -0.0001

Tz- -0.6571 -0.2200 0.0940

Tz+ -0.2879 -0.0970 0.2172

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.0000 0.2502 0.2521

My+ 0.0000 0.5701 0.5719

Mz- 0.0000 0.0001 0.0001

Mz+ 0.0000 0.0002 0.0003

29/31 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- 0.0001 0.0001 0.0001

Ty+ 0.0001 0.0001 0.0001

Tz- -0.2172 0.0970 0.2879

Tz+ -0.0940 0.2200 0.6571

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.2521 0.2502 0.0000

My+ 0.5719 0.5701 0.0000

Mz- 0.0001 0.0001 0.0000

Mz+ 0.0003 0.0002 0.0000

33/34 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- 0.0000 0.0000 0.0000

Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000

Tz- -0.6817 -0.2445 0.0832

Tz+ -0.2987 -0.1078 0.1927
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Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.0000 0.2642 0.2802

My+ 0.0000 0.6020 0.6356

Mz- 0.0000 0.0000 0.0000

Mz+ 0.0000 0.0001 0.0001

34/36 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- 0.0000 0.0000 0.0000

Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000

Tz- -0.1927 0.1078 0.2987

Tz+ -0.0832 0.2445 0.6817

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.2802 0.2642 0.0000

My+ 0.6356 0.6020 0.0000

Mz- 0.0000 0.0000 0.0000

Mz+ 0.0001 0.0001 0.0000

38/39 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- 0.0000 0.0000 0.0000

Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000

Tz- -0.6817 -0.2445 0.0832

Tz+ -0.2987 -0.1078 0.1927

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.0000 0.2642 0.2802

My+ 0.0000 0.6020 0.6356

Mz- 0.0000 -0.0001 -0.0001

Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000

39/41 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- 0.0000 0.0000 0.0000

Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000

Tz- -0.1927 0.1078 0.2987

Tz+ -0.0832 0.2445 0.6817

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.2802 0.2642 0.0000

My+ 0.6356 0.6020 0.0000

Mz- -0.0001 -0.0001 0.0000

Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000

43/44 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- 0.0001 0.0001 0.0001

Ty+ 0.0001 0.0001 0.0001

Tz- -0.6571 -0.2200 0.0940

Tz+ -0.2879 -0.0970 0.2172

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.0000 0.2502 0.2521

My+ 0.0000 0.5701 0.5719

Mz- 0.0000 -0.0002 -0.0003

Mz+ 0.0000 -0.0001 -0.0001

44/46 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- -0.0001 -0.0001 -0.0001

Ty+ -0.0001 -0.0001 -0.0001

Tz- -0.2172 0.0970 0.2879

Tz+ -0.0940 0.2200 0.6571

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.2521 0.2502 0.0000

My+ 0.5719 0.5701 0.0000

Mz- -0.0003 -0.0002 0.0000

Mz+ -0.0001 -0.0001 0.0000
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48/49 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- 0.0001 0.0001 0.0001

Ty+ 0.0002 0.0002 0.0002

Tz- -0.6102 -0.1730 0.1146

Tz+ -0.2673 -0.0763 0.2642

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.0000 0.2233 0.1984

My+ 0.0000 0.5090 0.4497

Mz- 0.0000 -0.0003 -0.0006

Mz+ 0.0000 -0.0001 -0.0002

49/51 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- -0.0002 -0.0002 -0.0002

Ty+ -0.0001 -0.0001 -0.0001

Tz- -0.2642 0.0763 0.2673

Tz+ -0.1146 0.1730 0.6102

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.1984 0.2233 0.0000

My+ 0.4497 0.5090 0.0000

Mz- -0.0006 -0.0003 0.0000

Mz+ -0.0002 -0.0001 0.0000

53/54 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- 0.0001 0.0001 0.0001

Ty+ 0.0003 0.0003 0.0003

Tz- -0.5451 -0.1079 0.1432

Tz+ -0.2387 -0.0477 0.3293

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.0000 0.1862 0.1241

My+ 0.0000 0.4244 0.2805

Mz- 0.0000 -0.0004 -0.0008

Mz+ 0.0000 -0.0002 -0.0003

54/56 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- -0.0003 -0.0003 -0.0003

Ty+ -0.0001 -0.0001 -0.0001

Tz- -0.3293 0.0477 0.2387

Tz+ -0.1432 0.1079 0.5451

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.1241 0.1862 0.0000

My+ 0.2805 0.4244 0.0000

Mz- -0.0008 -0.0004 0.0000

Mz+ -0.0003 -0.0002 0.0000

58/59 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- 0.0002 0.0002 0.0002

Ty+ 0.0004 0.0004 0.0004

Tz- -0.4691 -0.0319 0.1766

Tz+ -0.2053 -0.0143 0.4053

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.0000 0.1427 0.0372

My+ 0.0000 0.3256 0.0829

Mz- 0.0000 -0.0005 -0.0010

Mz+ 0.0000 -0.0002 -0.0004

59/61 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- -0.0004 -0.0004 -0.0004

Ty+ -0.0002 -0.0002 -0.0002
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Tz- -0.4053 0.0143 0.2053

Tz+ -0.1766 0.0319 0.4691

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.0372 0.1427 0.0000

My+ 0.0829 0.3256 0.0000

Mz- -0.0010 -0.0005 0.0000

Mz+ -0.0004 -0.0002 0.0000

63/64 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- 0.0002 0.0002 0.0002

Ty+ 0.0005 0.0005 0.0005

Tz- -0.3928 0.0192 0.2101

Tz+ -0.1718 0.0444 0.4816

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.0000 0.0992 -0.1154

My+ 0.0000 0.2265 -0.0499

Mz- 0.0000 -0.0006 -0.0012

Mz+ 0.0000 -0.0003 -0.0005

64/66 0.000 m 1.300 m 2.600 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- -0.0005 -0.0005 -0.0005

Ty+ -0.0002 -0.0002 -0.0002

Tz- -0.4816 -0.0444 0.1718

Tz+ -0.2101 -0.0192 0.3928

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- -0.1154 0.0992 0.0000

My+ -0.0499 0.2265 0.0000

Mz- -0.0012 -0.0006 0.0000

Mz+ -0.0005 -0.0003 0.0000

6.- Tensions

TENSIÓ MÀXIMA

Barres TENS. 
()

APROF. 
(%)

Pos. 
(m)

N 
(Tn)

Ty 
(Tn)

Tz 
(Tn)

Mt 
(Tn·m)

My 
(Tn·m)

Mz 
(Tn·m)

8/9 0.3868 38.68 1.170 0.000
0

-
0.0005

0.0006 0.0000 0.2294 0.0005

9/11 0.3868 38.68 1.430 0.000
0

0.0005 -
0.0006

0.0000 0.2294 0.0005

13/14 0.5508 55.08 1.430 0.000
0

-
0.0004

0.0118 0.0000 0.3269 0.0005

14/16 0.5508 55.08 1.170 0.000
0

0.0004 -
0.0118

0.0000 0.3269 0.0005

18/19 0.7427 74.27 1.560 0.000
0

-
0.0003

-
0.0204

0.0000 0.4411 0.0005

19/21 0.7427 74.27 1.040 0.000
0

0.0003 0.0204 0.0000 0.4411 0.0005

23/24 0.9316 93.16 1.820 0.000
0

-
0.0002

0.0019 0.0000 0.5535 0.0004

24/26 0.9316 93.16 0.780 0.000
0

0.0002 -
0.0019

0.0000 0.5535 0.0004

28/29 1.0804 108.04 1.950 0.000
0

-
0.0001

-
0.0014

0.0000 0.6420 0.0002

29/31 1.0804 108.04 0.650 0.000
0

0.0001 0.0014 0.0000 0.6420 0.0002

33/34 1.1614 116.14 2.080 0.000
0

0.0000 0.0178 0.0000 0.6904 0.0001

34/36 1.1614 116.14 0.520 0.000
0

0.0000 -
0.0178

0.0000 0.6904 0.0001

38/39 1.1614 116.14 2.080 0.000
0

0.0000 0.0178 0.0000 0.6904 -0.0001

39/41 1.1614 116.14 0.520 0.000
0

0.0000 -
0.0178

0.0000 0.6904 -0.0001

43/44 1.0804 108.04 1.950 0.000
0

0.0001 -
0.0014

0.0000 0.6420 -0.0002

44/46 1.0804 108.04 0.650 0.000
0

-
0.0001

0.0014 0.0000 0.6420 -0.0002

48/49 0.9316 93.16 1.820 0.000
0

0.0002 0.0019 0.0000 0.5535 -0.0004

49/51 0.9316 93.16 0.780 0.000
0

-
0.0002

-
0.0019

0.0000 0.5535 -0.0004

53/54 0.7427 74.27 1.560 0.000
0

0.0003 -
0.0204

0.0000 0.4411 -0.0005

54/56 0.7427 74.27 1.040 0.000
0

-
0.0003

0.0204 0.0000 0.4411 -0.0005

58/59 0.5508 55.08 1.430 0.000
0

0.0004 0.0118 0.0000 0.3269 -0.0005

59/61 0.5508 55.08 1.170 0.000
0

-
0.0004

-
0.0118

0.0000 0.3269 -0.0005

63/64 0.3868 38.68 1.170 0.000
0

0.0005 0.0006 0.0000 0.2294 -0.0005

64/66 0.3868 38.68 1.430 0.000
0

-
0.0005

-
0.0006

0.0000 0.2294 -0.0005

7.- Fletxes (Barres)

Fletxa màxima 
Absoluta y

Fletxa activa Absoluta y
Fletxa màxima 

Relativa y
Fletxa activa Relativa yBarre

s
Pos. (m) Fletxa (mm) Pos. (m) Fletxa (mm)

1.950 4.80 1.950 1.83
8/9

- L/(>1000) - L/(>1000)

0.650 4.80 0.650 1.83
9/11

- L/(>1000) - L/(>1000)
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2.470 10.21 2.470 3.9013/1
4 2.470 L/509 - L/(>1000)

0.130 10.21 0.130 3.9014/1
6 0.130 L/509 - L/(>1000)

2.600 15.78 2.600 6.0218/1
9 2.600 L/329 2.600 L/864

0.000 15.78 0.000 6.0219/2
1 0.000 L/329 0.000 L/864

2.600 20.56 2.600 7.8423/2
4 2.600 L/252 2.600 L/663

0.000 20.56 0.000 7.8424/2
6 0.000 L/252 0.000 L/663

2.600 24.01 2.600 9.1628/2
9 2.600 L/216 2.600 L/567

0.000 24.01 0.000 9.1629/3
1 0.000 L/216 0.000 L/567

2.600 25.82 2.600 9.8533/3
4 2.600 L/201 2.600 L/528

0.000 25.82 0.000 9.8534/3
6 0.000 L/201 0.000 L/528

2.600 25.82 2.600 9.8538/3
9 2.600 L/201 2.600 L/528

0.000 25.82 0.000 9.8539/4
1 0.000 L/201 0.000 L/528

2.600 24.01 2.600 9.1643/4
4 2.600 L/216 2.600 L/567

0.000 24.01 0.000 9.1644/4
6 0.000 L/216 0.000 L/567

2.600 20.56 2.600 7.8448/4
9 2.600 L/252 2.600 L/663

0.000 20.56 0.000 7.8449/5
1 0.000 L/252 0.000 L/663

2.600 15.78 2.600 6.0253/5
4 2.600 L/329 2.600 L/864

0.000 15.78 0.000 6.0254/5
6 0.000 L/329 0.000 L/864

2.470 10.21 2.470 3.9058/5
9 2.470 L/509 - L/(>1000)

59/6
1

0.130 10.21 0.130 3.90

0.130 L/509 - L/(>1000)

1.950 4.80 1.950 1.8363/6
4 - L/(>1000) - L/(>1000)

0.650 4.80 0.650 1.8364/6
6 - L/(>1000) - L/(>1000)

B)Forjat amb biguetes de secció irregular

Les característiques del forjat B i les lesions observades son les següents:

Característiques físiques del forjat
Tipus de fusta Pi silvestres 

(C.18)
Secció bigueta 14x14; 15x15;  

21x21 cm
Intereix bigueta 45; 50; 60 cm
Capa compressió Propi paviment

Valors característics de pis silvestre en Kp/cm²
Flexió estàtica 184
Compressió paral·lela a la fibra 194
Compressió perpendicular a la fibra 49
Tracció paral·lela a la fibra 110
Tracció perpendicular a la fibra 3
Esforç tallant 20
Mòdul elasticitat longitudinal (valor mig) 90000
Mòdul elasticitat longitudinal (valor característic) 60000
Mòdul elasticitat perpendicular a la fibra (valor 
mig)

3000

Mòdul elasticitat transversal 5600

Pes específic característic (kg/m³) 320
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Lesions observades
Humitat 18%
Clivelles, nusos i/o 
cullerots

Clivelles fins 1,5 cm. 
Presencia de nusos en 
laterals. Existeix una 

bigueta trencada.
Atacs biòtics Antic atac de corcs
Fletxes Superiors a L/300 de la llum

El nombre total de cales ha estat 5 i s’han realitzat a les següents estances:
-Sostre de bar planta baixa. (A)
-Sostre de sala planta baixa. (B)
-Sostre distribuïdor 5 planta primera. (A)
-Sostre habitació 11 planta segona. (C)
-Sostre habitacions 12 i 13 planta segona. (C)
*NOTA: Entre parèntesis la categoria de risc. A: Sense risc. B: Humitat accidental 

(proper baixants). C: Humitat intermitent (sota coberta)

El peritatge realitzat ha estat simulant en un programa informàtic de càlcul d’estructures, els 
panys d’estudi de l’edifici existent. El pany triat per la realització del peritatge es el sostre de 
les habitacions 12 i 13 de planta segona (coberta inclinada), al ser un dels pany de les cales 
visuals amb la llum lliure més gran i un intereix superior i al no existir reforços a trencallums. 
Càlculs realitzats amb Metal 3D Clàsico (Versió 2009.1.d). 

Model de càlcul

Sortides de càlcul del programa:

Índex

1.- Barres: Característiques mecàniques
2.- Barres: Materials utilitzats
3.- Barres: Descripció
4.- Càrregues (Barres)
5.- Esforços
6.- Tensions
7.- Fletxes (Barres)

1.- Barres: Característiques mecàniques

Inerc.Tor. Inerc.y Inerc.z Secció
Descripció cm4 cm4 cm4 cm²

Fusta, secció Ø 21 cm, Perfil 
simple

19093.128 9546.564 9546.564 346.361

2.- Barres: Materials utilitzats

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

Fusta (C18) 91743.12 5708.46 - 5e-006 0.38

3.- Barres: Descripció

Pes Volum Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz
Barres Material Perfil

(kp) (m³) (m)

Totes 
les 

Fusta 
(C18)

Secció Ø 21 
cm

65.15 0.171 4.95 1.00 1.00

4.- Càrregues (Barres)

Càrregues Direcció
Barres Hipòt. Tipus

P1 P2 L1 
(m)

L2 
(m)

X Y Z

1 (PP 1) Uniforme 0.013 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.0001 (PP 1) Uniforme 0.108 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.000

Totes les 
barres

2 (SC 1) Uniforme 0.084 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00038/40 1 (PP 1) Uniforme 0.013 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00038/40 1 (PP 1) Uniforme 0.072 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.00038/40 2 (SC 1) Uniforme 0.056 Tn/m - - - 0.000 0.000 -
1.000
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5.- Esforços

ESFORÇOS (EIXOS LOCALS) 
(Tn)(Tn·m)Barres Esf.

0 L 1/2 L 1 L

0.000 m 2.475 m 4.950 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- -0.7167 0.0000 0.2999

Ty+ -0.2999 0.0000 0.7167

Tz- 0.0000 0.0000 0.0000

Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.0000 0.0000 0.0000

My+ 0.0000 0.0000 0.0000

Mz- 0.0000 0.3711 0.0000

Totes les 
barres

Mz+ 0.0000 0.8869 0.0000

38/40 0.000 m 2.475 m 4.950 m

Envolvent (Fusta)

N- 0.0000 0.0000 0.0000

N+ 0.0000 0.0000 0.0000

Ty- -0.4924 0.0000 0.2108

Ty+ -0.2108 0.0000 0.4924

Tz- 0.0000 0.0000 0.0000

Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000

Mt- 0.0000 0.0000 0.0000

Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000

My- 0.0000 0.0000 0.0000

My+ 0.0000 0.0000 0.0000

Mz- 0.0000 0.2608 0.0000

Mz+ 0.0000 0.6094 0.0000

6.- Tensions

TENSIÓ MÀXIMA
Barres TENS. 

()
APROF. 

(%)
Pos. 
(m)

N 
(Tn)

Ty 
(Tn)

Tz 
(Tn)

Mt 
(Tn·m)

My 
(Tn·m)

Mz 
(Tn·m)

Resta barres 1.1519 115.19 2.475 0.000
0

0.000
0

0.000
0

0.0000 0.0000 0.8869

38/40 0.7915 79.15 2.475 0.000
0

0.000
0

0.000
0

0.0000 0.0000 0.6094

7.- Fletxes (Barres)

Fletxa màxima Absoluta y Fletxa activa Absoluta y
Fletxa màxima Relativa y Fletxa activa Relativa y

Pos. (m) Fletxa (mm) Pos. (m) Fletxa (mm)Barres

- L/(>1000) - L/(>1000)

2.475 18.67 2.475 7.64
Resta barres

2.475 L/265 2.475 L/647

2.475 12.84 2.475 5.09
38/40

2.475 L/385 2.475 L/971

Conclusions estudi forjat de biguetes de fusta:

Un cop realitzats els peritatges de les dues Tipologies de forjats amb biguetes de fusta i 
comprovant les tensions de treball i les fletxes de les biguetes de fusta, s’ha comprovat que els 
coeficients de seguretat de les biguetes de fusta es inferior al acceptable.

7.7.3. Estructura vertical (fàbrica de maó).

Al no tenir coneixement de la teràpia en fàbriques de parets de paredat i maó pres amb morter 
de calç i una part d’obra de carreus de granit natural de la comarca, s’ha considerat que tot 
son fàbriques de maó, i per tant, es realitzarà la comprovació segons el llibre “Recomanacions 
per al reconeixement, la diagnosi i la teràpia d’estructures de fàbrica de maó” publicat per 
l’ITEC l’any 1997. S’iniciarà la comprovació realitzant una prediagnosi, per verificar la 
necessitat d’una diagnosi. Als passos seguits son:
NOTA: La fàbrica estudiada es el tancament que divideix el saló del menjador 1 i la seva 
projecció en plantes superiors.

I. Qualificació de les tensions:

Com ja s’ha especificat en els plànols d’estructures, es determina el sentits dels forjats i 
les càrregues que es consideren en aquests càlculs. Igualment s’especifiquen les 
càrregues, les dimensions de les fàbriques, les qualitats considerades, les alçades de 
forjats, etc. en les taules següents:
NOTA: Taules extretes de la taula de càlcul facilitada per Maoex (ITEC)
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Alçat fàbrica d’estudi

II. Conclusions:

Segons els resultats de prediagnosi en el tram del sostre 1 es necessita realitzar diagnosi de la 
fàbrica. Al ser en un punt on no es produeixen obertures rectes, sinó en forma d’arc utilitzarem 
la taula de càlcul ofertes per Maoex per el càlcul de la diagnosi, per determinar si es necessita 
projecte d’intervenció o no.  En el segon tram de la fàbrica observem com no cal diagnosi però 
si caldrà realitzar unes recomanacions (veure conclusions finals). A continuació detallem els 
resultats obtinguts de la diagnosi de la fàbrica raó d’estudi.
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III. Conclusions:

Les conclusions es que no cal realitzar projecte d’intervenció. El que si caldrà es realitzar 
inspeccions periòdiques cada 4 anys com a mínim, sinó es realitza una intervenció que 
augmenti la resistència de la fàbrica, es redueixin els buits o es realitzin uns 
arriostraments de la fàbrica.
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7.8. Conclusions generals:

Després de realitzar una diagnosi complerta de l’edifici situat en la Riera de Sant Domènec 
cantonada amb el carrer Caldeta del municipi de Canet de Mar (província de Barcelona) s’ha 
arribat a la conclusió que per ser un edifici amb la seva antiguitat es conserva amb un estat 
acceptable, però hi ha punts en els quals s’han de produir unes intervencions.
1. L’estat dels fonaments no s‘ha pogut comprovar però per l’estat en que s’ha trobat 

l’estructura, principalment les fàbriques resistents, s’arribà a la conclusió que el seu estat ha 
de ser el correcte, sense necessitat d’intervencions. Si que seria recomanable, la realització 
d’un estudi geotècnic per determinar el tipus de terreny existent, per poder realitzar un 
estudi de les tensions admissibles del terreny, creien que son correctes al no haver observat 
lesions causades per una dolenta estabilitat dels fonaments, i principalment per poder 
determinar amb més exactitud i poder donar solucions més concretes al problema de les 
moltes humitats per capil·laritat que existeixen en planta baixa.

2. En el tema de les humitats per capil·laritat s’hauria de realitzar un estudi més profund, per 
poder determinar la causa concreta, ja poden ser per causa del tipus de terreny, el nivell 
freàtic (proximitat a la costa) o per altres raons, com pèrdues constants en el sanejament 
soterrat o la permeabilitat dels fonaments i les fàbriques. El que si s’ha pogut observar que 
en la vivenda veïna en la Riera de Sant Domènec no s’observen aquestes humitats, per 
tant, cap la possibilitat que les causes estiguin relacionades per fuites del sanejament 
enterrat. Igualment es necessitarien mostres per la realització d’estudis concrets per poder 
determinar las sals existents de que son produïdes.

3. El sanejament vertical es troba en un estat deteriorat elevat causant diverses humitats en 
els paraments. Es recomana la substitució del sanejament per nous conductes, redistribuint 
el seu recorregut per conductes tècnics i per materials més adients pel temps en el que 
estem.

4. L’estructura es el punt on s’ha de prestar més atenció. L’estructura horitzontal, formada per 
biguetes de formigó precomprimit, es troba en un estat acceptable a falta de la realització 
d’un estudi de formigó aluminós. En tot cas, les solucions que s’haurien d’adoptar en cas 
que fos formigó aluminós passarien per el d’evitar fuites d’aigua o filtracions, pel que ja s’ha 
recomanat la substitució del sanejament vertical  i es recomanarà la correcta 
impermeabilitzacions de les cobertes. De tota manera, es recomana la realització d’una 
capa de compressió per augmentar la inèrcia del forjat i millorar les seves prestacions. En 
tot cas, s’haurà de tindre en compte el estudi realitzat en la llinda d’accés a la bodega-
magatzem, recomanant al tècnic que realitzi el canvi d’ús, realitzar un reforç de la bigueta 
existent, col·locant platabandes metàl·liques, prèvia reparació i reconstrucció de la bigueta 
existent. No es considera que sigui d’immediata actuació però si es recomana que la 
intervenció no s’allargui en el temps.
En canvi, l’estructura horitzontal de fusta no es troba en un estat tant acceptable. Els 
coeficients de seguretat estudiats dóna que existeixen biguetes que treballen a una tensió 
excessiva i que es produeixen fletxes superiors a les admeses. Per aquest motiu es 
recomana la intervenció dels forjats, ja sigui augmentant les inèrcies de les biguetes 
existents, realitzant més reforços a trencallums o augmentant els existents o bé realitzant un 
canvi funcional dels forjats, com per exemple amb forjats de panells de fusta. 
Per últim, l’estructura vertical formada per tancaments de fàbrica es troba en part acceptable 
exceptuant un dels tancaments. Observant les poques lesions que existeixen es va triar en 
estudi l’únic tancament que podia donar pas a una diagnosi. El tancament triat (divisòria 
entre el saló i el menjador 1) ha donat com a resultat que es troba sobretensionat en planta 
baixa i té un valor prou alt en planta primera. El sobretensionament en planta baixa es degut 

a les obertures existents en forma d’arc, deixant agulles de molt poca amplada en la planta 
on rep totes les carregues de l’edifici. Tot i que no cal realitzar un projecte d’intervenció 
segons els resultats de l’estudi, es recomana realitzar unes obertures de menor longitud, o 
realitzar algun tipus d’estructura auxiliar, estintolant el tancament existent. Igualment, es 
realitzen unes recomanacions causades per les zones amb unes tensions elevades, no 
suficients per realitzar una diagnosi:

I. No incrementar les càrregues. Aquest increment pot ser causat per operacions 
com remuntes, canvis de paviments sense retirar els existents, intervencions en 
teulats amb solucions pesants, conversions d’habitatges en tallers o magatzems, etc.

II. No debilitar l’estructura vertical. L’estructura vertical es debilitat al realitzar 
obertures, sobretot en plantes baixes, realitzar regates per pas d’instal·lacions, etc.

III. Realitzar intervencions en cas d’aparició de noves lesions. A més, el resultat de 
la diagnosi es que s’han de realitzar inspeccions en els tancaments de planta baixa 
cada 4 anys per un tècnic especialitzat, en cas de no realitzar cap intervenció.

5. Les façanes principals es troben en un estat prou acceptable, a falta d’algun tram de pintura 
bufada i alguna zona puntual, el manteniment ha estat força correcte. En canvi, les façanes 
posterior i lateral necessiten una petita rehabilitació. Es recomana donar unes mans de 
pintura, prèvia reparació de les zones on s’observin fissures, descrotaments o zones 
bufades. En la façana posterior, es recomana realitzar un revestiment en la totalitat del 
parament, ja que en la zona que llinda amb l’antiga coberta inclinada s’observa el paredat
de granit i maons  ceràmics.

6. L’estat de les cobertes es de falta de manteniment. Es troba a faltar elements 
d’impermeabilització i aïllament tèrmic, al igual que es troba a faltar neteja del paviment on 
comença a existir vegetació. Es recomana, la substitució de les actuals solucions de 
cobertes, exceptuant la coberta inclinada, és a dir, la coberta inclinada necessita una 
reparació, tant per elements de acabat com per elements aïllants però a de continuar sent 
una coberta inclinada de teula àrab. En canvi, les cobertes a la catalana, les quals no tenen 
ventilació, es podrien substituir per cobertes tradicionals transitables, eliminant càrregues 
innecessàries. En la resta de cobertes es recomana la col·locació dels aïllants necessaris 
per evitar filtracions d’aigües pluvials i per evitar sobrecostos  en consum energètic, tant per 
generar més calor del necessari, com per no evitar sobreescalfaments en les estances 
inferiors.

7. L’estat dels tancaments interiors es correcte. S’ha produït un manteniment al llarg dels anys 
i es nota. Descomptant alguna zona puntual on necessita alguna mà de pintura, la resta es 
poden deixar a necessitat del nou us de l’edifici. Un altre cas son els tancaments en planta 
baixa. Com ja s’ha comentat en el punt 2, s’hauria de realitzar un estudi més acorat del 
terreny i dels tancaments amb humitats per capil·laritat. Per la dificultat en l’actualitat de 
realitzar altres tipus de solucions, com forjats sanitaris, aïllament de la fonamentació, etc, es 
recomana realitzar algun tipus de tractament de l’estil de talls capil·lars amb injeccions de 
resines en els tancaments o la col·locació de deshumidificadors o per tractaments de 
electroosmosis.

8. Els paviments, menys en algun cas puntual causat per la fletxa del forjat o per algun 
accident puntual, es troben en un estat correcte. Si que es veritat que son paviments antics, 
generalment de pes elevat (terratzos o mosaics hidràulics), pel que es recomana la 
substitució per alleugerir l’estat de càrregues de l’edifici.

9. L’estat dels tancaments practicables de l’edifici es força acceptable. No contant les portes 
de plantes superiors d’aglomerat de fusta (més val la seva substitució que aplicar un 
tractament), la resta son de fusta de pi. Són tancaments de qualitat pel que es recomana la 
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realització de tractaments puntuals per a que el seu estat continu sent acceptable. A més, 
les portes balconers i finestres de façanes s’han de mantenir en la seva forma i mida segons 
el catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d’interès Artístic i Històric, al considerar la 
façana d’interès, atorgant el nivell C de protecció. El mateix succeeix amb les baranes dels 
balcons, les quals es troben en un més que correcte estat per la seva antiguitat. Si que es 
recomana la substitució del vidres existents en balconeres i finestres per vidres amb 
càmeres d’aire i la realització d’un tractament de juntes per reduir al mínim les calories 
necessàries per aclimatar les estances. 

10. El tema d’instal·lacions depèn del nou ús que se li vulgui donar a l’edifici. Exceptuant la 
instal·lació de fontaneria, la qual s’ha observat molt deteriorada i es recomana una 
substitució complerta, des de els dipòsits fins l’ultima aixeta, la resta d’instal·lacions es troba 
en un estat acceptable. Clar està, que depenent del futur us de l’edifici hi hauran 
instal·lacions que seran suficient i d’altres que seran insuficient.   
La instal·lació elèctrica fins els dispositius de protecció situats en la recepció està en 
perfecte estat ja que data de la última dècada. El problema en la instal·lació elèctrica es que 
les plantes superiors solament estan preparades per lluminàries i endolls, exceptuant la sala 
de servei 1 situada en planta sota coberta preparada per rentadores industrials. 
La instal·lació de gas es troba en un punt similar. La existent fins la caldera es troba en un 
correcte estat, però solament dona subministrament al dipòsit productor d’aigua calenta.
La mateixa situació succeeix amb la línia telefònica que solament dona subministrament a la 
planta baixa.
Per aquest motiu, depenent del nou us que tingui l’edifici s’hauran d’ampliar o modificar les 
instal·lacions actuals. Igualment, es recorda la inexistència d’instal·lacions de climatització i 
que l’ascensor actual no compleix la normativa d’accessibilitat per les seves reduïdes mides. 
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7.9. Reportatge fotogràfic:

Fotografia 1. Façana Riera Sant Domènec

Fotografia 2. Façana carrer Caldeta Fotografia 3. Façana lateral

Fotografia 4. Façana Posterior

Fotografia 5. Façana Riera Sant Domènec endarrerida
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Fotografia 6. Accés vivenda per pati

Fotografia 7. Patí cobert. Accés per Riera Sant  Domènec

Fotografia 8 . Saló i  menjador planta baixa

Fotografia 9 . Bar planta baixa 
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Fotografia 10. Menjador 2 de planta baixa

Fotografia 11. Bodega-magatzem Fotografia 12. Passadís

Fotografia 13. Escala planta baixa Fotografia 14. Habitació 6

Fotografia 15. Distribuïdor
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Fotografia 16. Escala tram entremig

Fotografia 17. Últim tram escala.

Fotografia 18. Escala

Fotografia 19. Pati central
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Fotografia 20. Pati posterior

Fotografia 21. Sanejament en bodega-magatzem planta baixa

 

Fotografia 22 i 23. Diversos materials pel sanejament

Fotografia 24. Sanejament en sala de planta baixa
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Fotografia 25. Fàbrica de paredat i maó pres amb morter de calç i una part d’obra de carreus de granit natural de 
la comarca (foto de la finca veïna construïda en la mateixa època)

Fotografia 26. Forjat sostre de bar. Forjat amb biguetes de fusta irregulars i
i estintolament de fàbrica de càrrega  amb perfils metàl·lics 

Fotografia 27 . Forjat sostre de saló. Forjat de biguetes quadrades de fusta
amb reforç a trencallums i estintolament de fàbrica de càrrega  amb perfils 
metàl·lics

Fotografia 28 . Forjat sostre de saló. Forjat de volta de mocador i 
estintolament de fàbrica de càrrega  amb perfils metàl·lics
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Fotografia 29. Forjat sostre menjador 2. Forjat de semi-bigueta de formigó

Fotografia 30. Forjat sostre habitació 7 de planta primera. Forjat de bigueta
autoportant de formigó

Fotografia 31. Estintolament escala en planta baixa

Fotografia 32. Forjat de fusta de coberta inclinada
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Fotografia 33. Reforços en biguetes de fusta de coberta inclinada

Fotografia 34. Forjat de biguetes de formigó (remunta)  recolzada en paret
ceràmica de maó

Fotografia 35. Llinda  tipus amb bigueta de formigó

Fotografia 36 i 37. Balcons carrer Caldeta i Riera Sant Domènec respectivament
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Fotografia 38. Coberta inclinada a dues aigües

Fotografia 39. Cobertes planes en cotes +13.66, +14.56 i +15.56.

Fotografia 40. Ràfec de coberta inclinada i canaló de recollida d’aigües.

Fotografia 41 i 42. Revestiments de planta baix de fusta i enfoscat de morter de calç.
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Fotografia 43. Paraments verticals i horitzontals enguixats i pintats

Fotografia 44. Revestiments banys enrajolats fins 1.60 m d’alçada i la resta 
enguixada i pintada.

Fotografia 45. Ancoratge de fals sostre de plaques d’escaiola en biguetes
de fusta.

Fotografia 46. Estància de comptadors en pati exterior.
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Fotografia 47 i 48. Instal·lació elèctrica segons normativa actual.

Fotografia 49. Dipòsit caldera d’aigua calenta situada en bodega-magatzem.

Fotografia 50. Dipòsits d’aigua de fibrociment situats en coberta.

 

Fotografia 51 i 52. Fuites d’aigües pluvials i brutes respectivament a causa del mal estat dels baixants.



70 PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’UN EDIFICI HOTELER A PETITS APARTAMENTS TURÍSTICS
   A LA POBLACIÓ DE CANET DE MAR

Fotografia 52. Reforça a trenca llums en forjat de fusta situat en sostre 
d’habitacions 9 i 10 de primera planta.

Fotografia 53. Clivella de importants dimensions en forjat inclinat de coberta

Fotografia 54. Biga trencada per excessiva fletxa en forjat inclinat coberta.

Fotografia 55. Despreniment de bigueta de formigó armat per  corrosió de  
les armadures. Bigueta actuant de llinda en porta accés per bodega.
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Fotografia 56 i 57. Biguetes prop de baixants amb color gris enfosquit o amarronat.  En la  fotografia 57 es mostra 
el dany realitzat amb martell i tornavís, mostrant una resistència elevada.

Fotografia 58. Fissures longitudinals en el contacte entre la bigueta i el  
revoltó produïdes per deformacions diferencials.

Fotografia 59. Tram de façana posterior sense revestir. S’observa el tram de
fàbrica de tapia i el paredat de granit, al igual que la Tipologia de coberta del 
cos sud-oest abans de realitzar les remuntes.

Fotografia 60 i 61. Deteriorament dels revestiments de la façana 
principal (Riera de Sant Domènec) i façana lateral respectivament.
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Fotografia 62. Deteriorament de cobertes transitables amb 
aparició de molsa en paviments, bufament dels revestiment, etc.

Fotografia 63. Estat de conservació de la coberta inclinada. S’observa les 
intervencions realitzades a causa de la diferent època de les teules.

Fotografia 64. Humitats per capil·laritat existents en tancaments de planta 
baixa.

Fotografia 65. Humitats per capil·laritat existents en tancaments de planta 
baixa i fuita de baixant, incrementant la humitat en tancaments.
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Fotografia 66. Humitats per capil·laritat existents en primer tram d’escala.

Fotografia 67. Fissura existent en envà. Aquesta Tipologia de fissures son 
les existents, és a dir, no hi ha de més gruix.

Fotografia 68. Deteriorament de revestiments en tancaments verticals 
d’habitacions sota coberta del cos sud-oest. 

Fotografia 69. Paviment de mosaic hidràulic fracturat i sense adherència. 
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Fotografia 70. Paviment habitació 8 de primera planta. 
S’observa la deformació existent a casa de la fletxa de les 
biguetes de fusta.

Fotografia 71. Paviment planta baixa amb sals en juntes a 
causa de la humitat existent en el terreny.

Fotografia 72. Deteriorament dels tancaments practicables de fusta exteriors.

Fotografia 73. Deteriorament dels tancaments practicables de fusta exteriors.
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Fotografia 74. Deteriorament dels conductes d’instal·lacions.

7.10. Documentació gràfica:

1. Emplaçament i situació

2. Planta baixa. Materials i superfícies

3. Planta primera. Materials i superfícies

4. Planta Segona. Materials i superfícies

5. Planta tercera. Materials i superfícies

6. Planta sotacoberta. Materials i superfícies

7. Planta coberta. Materials i superfícies

8. Seccions longitudinals

9. Alçat façanes

10.Planta baixa. Lesions

11.Planta baixa. Fotografies lesions

12.Planta primera. Lesions

13.Planta segona. Lesions

14.Planta tercera. Lesions

15.Planta sotacoberta. Lesions

16.Planta coberta. Lesions

17.Alçat lesions. Humitats, fissures, despreniments I

18.Alçat lesions. Humitats, fissures, despreniments II

19.Alçat lesions. Humitats, fissures, despreniments III

20.Alçat lesions. Humitats, fissures, despreniments IV

E1. Forjat cotes +3.12/+3.92

E2. Detalls cotes +3.12/+3.92

E3. Forjat cotes +5.90/+7.71

E4. Detalls cotes +5.90/+7.71

E5. Forjat cotes +8.70/+10.57

E6. Detalls cotes +8.70/+10.57

E7. Forjat cotes +11.76

E8. Forjat cobertes
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8. PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’UN EDIFICI HOTELER A PETITS APARTAMENTS 
TURÍSTICS

8.1. Memòria descriptiva

8.1.1. Descripció proposta de reforma

El present projecte consisteix en l’adequació de l’actual edifici hoteler en petits apartaments 
turístics i locals. El projecte consta de 17 apartaments, 3 locals i una zona comunitària de 
rentat i una altre d’escombreries.

Els 17 apartaments es divideixen en 7 apartaments de tipus estudi i 10 apartaments complerts, 
un d’ells adaptat a persones de mobilitat reduïda.

L’accés per als vianants es produeix per la Riera de Sant Domènec, al igual que l’accés per als 
3 locals, mentre que la recollida d’escombreries es realitza pel carrer Caldeta.

En la planta baixa trobem els tres locals, l’accés per als vianants, amb la zona de comptadors 
d’instal·lacions i la zona d’escombreries.
En planta primera i planta segona trobem 3 apartaments de tipus estudi i 4 apartaments 
complerts per planta, mentre que en planta tercera trobem 1 apartament de tipus estudi, 1 
apartament complert i 1 apartament complert adaptat per a persones de mobilitat reduïda. 
En la quarta planta trobem la zona de rentat, la zona d’instal·lacions i dues terrasses 
comunitàries emprades per l’estesa de roba.

Els apartaments de tipus estudi consten estan compostos per una sala conjunta d'estar-
menjador-dormitori i una cuina incorporada i una cambra higiènica. Les seves superfícies són entre 
24 i 30 m².

Els apartaments complerts consten per una sala conjunta d’estar-menjador, una cuina incorporada 
(o no), una habitació mínim i una o dues cambres higièniques. Les seves superfícies superen 
sempre els 32 m².

Les cobertes planes s’han resolt amb cobertes tipus Intemper, mentre que les cobertes 
inclinades es mantenen amb l’acabat de coberta actual mitjançant teula ceràmica. 

S’ha mantingut l’ascensor existent en l’actualitat en l’edifici hoteler i s’ha afegit un altre per a 
persones de mobilitat reduïda en el cos sud-oest.

El patí de llums interior del cos sud-oest s’ha modificat, ampliant la seva superfície per millorar 
la ventilació de les estances confrontants i s’ha fet arribar fins planta baixa. En canvi, s’ha 
eliminat el petit pati de llums existent a la zona dreta del mateix cos sud-oest.

8.1.2. Normativa tècnica aplicable

Compliment del CTE:

Descripció de les prestacions de l’edifici per requisits bàsics i en relació amb les exigències 
bàsiques del CTE:

• Requisits bàsics relatius a la seguretat:

o Seguridad estructural (DB-SE)
o Seguridad en caso de incendio (DB-SI)
o Seguridad de utilización (DB-SU)

• Requisits bàsics relatius a l’habitabilitat:

o Salubritat (DB-HS)
o Protección frente al ruido (DB-HR)
o Ahorro de energía y aislamiento térmico. (DB-HE)

Normativa estatal:

EHE-08 ES compleix amb les prescripcions de l’ Instrucción de hormigón estructural i es
complementen les seves determinacions amb els Documentos Básicos de 
Seguridad Estructural.

ICT Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrer sobre Infraestructures Comuns de 
Telecomunicació.

REBT Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión.

RITE Reglamento de instal·lacions tèrmiques en els edificis. R.D. 1027/2007.

Normativa autonòmica:

Decret 163/1998 del 8 de juliol, d’apartaments turístics

Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis 
d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat.

Decret 135/1995. Codi d’accessibilitat de Catalunya.

Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres a Canet de Mar

Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar, Febrer 2005.
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8.1.3. Habitabilitat i decret 163/1998 d’apartaments turístics

Planta baixa

Locals Superfície
1 62,05 m²
2 54,62 m²
3 53,18 m²
Superfície útil total 179,55 m²
Superfície construïda 374,88 m²
Superfície parcel·la 434,45 m²

Planta primera

Superfície apartaments Sup. mínima Decret 
163/1998

Apartaments Estança Superfície (m²)

Sup. 
il·luminació 
ventilació

(m²)

Superfície
(m²)

Sup. 
il·luminació 
ventilació

(m²)
Rebedor 4,90 - - -
Dormitori 11,46 2.25 10.00 1.43
Bany 3.75 - 3.50 -

1 (Apartament 
complert)

Estar-menjador-cuïna 23.34

43.35

6.96 18.50

32.00

2.91
Bany 3.01 - 3.00 -

2 (Estudi) Estar-menjador-
cuïna-dormitori 27.04 30.36 3.64 17.00 20.00 3.38

Rebedor-passadís 3.28 - - -
Dormitori 11.86 1.62 10.00 1.48
Bany 3.70 - 3.50 -

3 (Apartament 
complert)

Estar-menjador-cuïna 24.31

43.15

6.49 18.50

32.00

3.03
Bany 3.05 - 3 -

4 (Estudi) Estar-menjador-
cuïna-dormitori 20.21 23.26 4.10 17.00 20.00 2.52

Bany 3.28 - 3.00 -
5 (Estudi) Estar-menjador-

cuïna-dormitori 20.69 23.97 4.05 17.00 20.00 3.10

Rebedor-passadís 4.14 - - -
Dormitori 10.00 1.35 10.00 1.25
Bany 5.27 - 3.50 -

6 (Apartament 
complert)

Estar-menjador-cuïna 23.46

42.87

4.10 18.50

32.00

2.91
Bany 3.51 - 3.50 -
Estar-menjador-cuïna 20.80 2.84 18.50 2.607 (Apartament 

complert) Dormitori 11.53
35.94

2.43 10.00
32.00

1.45

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL 246.46

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 374.93

Planta segona

Superfície apartaments Sup. mínima Decret 
163/1998

Apartaments Estança Superfície (m²)

Sup. 
il·luminació 
ventilació 

(m²)

Superfície 
(m²)

Sup. 
il·luminació  
ventilació 

(m²)
Rebedor 4.90 - - -
Dormitori 12.03 2.25 10.00 1.50
Bany 3.56 - 3.50 -

1 (Apartament 
complert)

Estar-menjador-cuïna 23.34

43.83

6.96 18.50

32.00

2.92
Bany 3.01 - 3.00 -

2 (Estudi) Estar-menjador-
cuïna-dormitori 27.72 30.73 3.64 17.00 20.00 3.46

Rebedor-passadís 3.28 - - -
Dormitori 12.42 1.62 10.00 1.55
Bany 3.70 - 3.50 -

3 (Apartament 
complert)

Estar-menjador-cuïna 25.30

44.70

6.49 18.50

32.00

.16
Bany 3.43 - 3 -

4 (Estudi) Estar-menjador-
cuïna-dormitori 22.27 25.70 4.1 17.00 20.00 2.78

Bany 3.42 - 3.00 -
5 (Estudi) Estar-menjador-

cuïna-dormitori 23.74 27.16 4.05 17.00 20.00 2.96

Rebedor-passadís 2.60 - - -
Dormitori 10.09 1.35 10.00 1.26
Bany 3.56 - 3.50 -

6 (Apartament 
complert)

Estar-menjador-cuïna 21.33

37.58

4.10 18.50

32.00

2.65
Bany 3.51 - 3.50 -
Estar-menjador-cuïna 21.18 2.84 18.50 2.647 (Apartament 

complert) Dormitori 11.77
36.46

2.43 10.00
32.00

1.47

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL 247.41

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 374.88
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Planta tercera

Superfície apartaments Sup. mínima Decret 
163/1998

Apartaments Estança Superfície (m²)

Sup. 
il·luminació 
ventilació 

(m²)

Superfície 
(m²)

Sup. 
il·luminació  
ventilació 

(m²)
Rebedor-passadís 6.75 - - -
Estar-menjador 21.31 5.81 13.50 2.66
Cuina 14.43 2.02 5.00 1.80
Dormitori 1 13.87 2.43 10.00 1.73
Dormitori 2 10.59 2.03 8.00 1.32
Bany 1 4.76 - 3.50 -

1 (Apartament 
complert)

Bany 2 3.40

75.17

- -

32.00

-
Bany 3.24 - 3 -

2 (Estudi) Estar-menjador-
cuïna-dormitori 23.04 26.37 3.12 17.00 20.00 2.88

Rebedor-passadís 18.37 - - -
Estar-menjador-cuïna 30.95 5.27 18.50 3.86
Bany 5.78 - 3.50 -
Dormitori 1 12.44 2.05 10.00 1.56
Dormitori 2 10.11 2.05 8.00 1.26

3 (Apartament 
complert)

Dormitori 3 8.37

91.65

1.35 6.00*

32.00

1.04

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL 203.54

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 296.22
*Superfície mínima segons Decret d’habitabilitat

Planta quarta

Estances Superfície
Terrassa 1 20,45 m²
Terrassa 2 25,91 m²
Zona de rentat i instal·lacions 45,82 m²
Superfície útil total 73,73 m²*
Superfície construïda 114,10 m²

*Les terrasses comptabilitzen el 50% de superfície útil

Per el compliment del Decret 163/1998, d’apartaments turístics s’ha d’anomenar que:

• Totes les sales d’estar-menjador constaran de mobiliari, jocs de coberts, parament i 

llenceria proporcional al nombre de places reals de l'allotjament. 

• Totes les cuines disposaran com a mínim de dos focs, aigüera i elements auxiliars, 

parament, utensilis, llenceria necessaris per a la preparació d'aliments, frigorífic d’una 

capacitat mínima de 145 litres i campana amb extracció mecànica de fums i ventilació 

suficient.

• Els banys es componen de banyera o plat de dutxa, lavabo i inodor. 

• Com a mínim es disposa d’un armari de dimensió mínima 1.40 x 0.60 m

• L’alçada lliure de totes les estances exceptuant banys i cuines serà igual o superior a 

2,50 mts. En les estances anteriorment esmentades l’alçada mínima no serà inferior a 

2,20 mts.

8.2. Memòria constructiva

8.2.1. Enderroc i moviment de terres

Abans de començar els treballs, totes les escomeses seran neutralitzades segons instruccions 
de companyia, preveient les connexions d’obra que es necessitin.
Es preveurà una connexió elèctrica per a l’enderroc (si s’escau) i una connexió d’aigua per al 
reg de les obres evitant la pols.
Es protegiran els elements públics que puguin fer-se malbé i es retiraran els elements que 
obstaculitzin els desenrunament.
Abans de començar els treballs es farà un reconeixement dels edificis i mitgeres veïnes, amb 
un reportatge fotogràfic inclòs, i preveient els possibles efectes de l’enderroc, per a prendre les 
mides preventives que es considerin necessàries (estintolaments i reforços).
Fases de deconstrucció:
Les següents fases es seguiran a cada un dels processos de deconstrucció.

- Anul·lació de les escomeses.
- Desmuntatge d’aparells sanitaris i equipaments
- Desmuntatge i arrencada d’elements d’instal·lacions reutilitzables o reciclables.
- Repicat del revestiment de guix de l’interior de façanes.
- Arrencada de finestres, portes i bastiments de base.
- Enderrocs de les divisòries interiors de fàbrica ceràmica i previ apuntalament de les 

bigues de fusta en el centre de la crugia per tal d’evitar la fletxa del forjat, per eliminació de les 
parets de trava.

- Enderrocs del paviment i entrebigat del sostre.  El procediment es realitzarà des de la 
coberta al sostre de planta baixa.  Abans d’enderrocar el paviment i l’entrebigat del sostre 
immediatament inferior  al primer enderrocat, s’haurà d’executar la capa de compressió
prevista en el projecte d’execució.

- Enderroc de paviment de planta baixa
- Extracció del paviment de plantes per al cos de l’edifici actual de forjat unidireccional 

de biguetes de formigó armat.
En tot moment es vigilarà l’estabilitat de l’edifici, especialment quan es produeixin pauses
prolongades sense treballar-hi.
En totes les fases de l’enderroc, s’haurà de seguir les pautes de les mesures per a la 
separació de residus i les prescripcions de la gestió de residus, descrites en l’annex 1 de 
l’Estudi de Gestió de Residus adjunt. L’empresa que se’n faci càrrec haurà de garantir la gestió 
de la direcció, control de càrrega i transport dels residus resultants dels treballs de 
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deconstrucció per el seu procés de reutilització.  Així doncs, haurà de realitzar un Pla de 
Gestió de Residus per l’enderroc.  
Referent als moviments de terres, s’excavaran les rases corresponents als fonaments i 
instal·lacions enterrades en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre 
camió.  Son excavacions superficial, degut al caràcter de la fonamentació. 

8.2.2. Fonamentació
Després de les anotacions observades en la diagnosi de l’edifici i vist que no s’observen ni 
símptomes ni lesions a conseqüència d’un possible mal estat de la fonamentació, es manté 
l’estat inicial d’aquests elements, sense fer patir cap variació.

Igualment , es realitza una nova fonamentació puntual a l’edifici. Això és degut a la realització 
d’una estructura metàl·lica pel nou forat d’ascensor i per la variació de dimensions i situació de 
tancaments del patí de llums del cos sud-oest. 

Aquesta fonamentació consta d’una sabata de formigó armat pel pilar metàl·lic de l’estructura 
de l’ascensor i una sabata correguda situada sota els nous tancaments del patí de llums 
mencionat, ja que aquests no arribaven a planta baixa amb anterioritat.

La sabata aïllada mencionada és de dimensions 70x70x40 cm amb 3 Ø 16 mm en cada 
direcció. 

La sabata correguda es troba centrada respecte els nous tancaments del patí de llum. Té un 
cantell de 30 cm i una amplada de 65 cm i porta una graella de Ø 12 mm cada 30 cm.

Sota tots els nous elements de  fonamentació es realitza una capa de formigó de neteja de 10 
cm de gruix.

8.2.3. Estructura
L’estructura portant vertical es manté, és a dir, continua sent de parets de càrrega, ja siguin 
ceràmiques o fàbriques formades per parets de paredat i maó pres amb morter de calç i una 
part d’obra de carreus de granit natural.

L’estructura vertical que s’ha vist modificada és la del nou patí de llums del cos sud-oest i 
l’estructura auxiliar realitzada a causa del nou forat d’ascensor.

Els tancaments de del nou patí de llums es realitza amb maó perforat de 15 cm de gruix pres 
amb morter M-10 amb juntes de 1 cm de gruix.

En els arcs divisoris entre les antigues estances del saló i menjador, que segons la diagnosis, 
es trobaven sobretensionats, s’han reomplert els forats amb la mateixa Tipologia de fàbrica 
ceràmica, però amb un gruix de 30 cm, realitzant un aparell flamenc i retacant els tancaments 
existents. També s’ha realitzat la mateixa operació en l’obertura del tancament que separava 
el bar amb el saló.

L’últim element que s’ha vist modificat és la façana del carrer Caldeta. En aquest element 
també s’han reomplert les obertures d’accés existents. D’aquesta manera s’ha retirat la llinda 
existent en l’antiga bodega-magatzem, molt deteriorada segons la diagnosi. Igualment, s’ha 
realitzat un altre obertura (accés sala d’escombreries) per el carrer Caldeta, estintolant el 
tancament mitjançant un perfil metàl·lic.

L’estructura horitzontal és la que s’ha vist més modificada. Segons la diagnosi, l’estat dels 
forjats depenia del tipus de biguetes existents. Mentre els forjats de fusta, la diagnosi comenta 
que existeixen algunes bigues amb una fletxa excessiva i una sobretensió aproximada del 
15%, els forjats amb biguetes de formigó, tot i no trobar-se capa de compressió (solament 
encadellat ceràmic), no s’observaven lesions greus i solament uns petits símptomes, com les 
fissures entre les juntes entre la bigueta i el revoltó ceràmic. 

Per aquests motius, i seguint les recomanacions de la diagnosi, s’ha optat per augmentar les 
inèrcies dels forjats existents mitjançant panells de fusta contralaminada de la casa KLH en els 
forjats amb biguetes de fusta i mitjançant capes de compressió de formigó armat en el forjat de 
biguetes de formigó precomprimit. En els forjats de fusta, a més d’augmentar la inèrcia amb un 
material en sec i totalment sostenible, també s’augmenta la resistència al foc dels forjats i la 
resistència acústica i aïllant.

En els forjats amb biguetes de fusta s’han col·locat panells 3-S de 120 mm de gruix, mentre 
que en els forjats amb biguetes de formigó s’han col·locat una capa de 4 cm de formigó armat 
amb una graella de diàmetre 5 mm amb una separació de 20x20 cm (veure detalls).
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També podem trobar zones específiques que els panells varien els seus gruixos, ja sigui per 
evitar esgraons en els forjats o bé per la necessitat de ser totalment autoportants, com en les 
zones on existia voltes de mocador (primer i segon forjat), les quals s’han retirat en la seva 
totalitat per la necessitat de col·locar el pas d’instal·lacions.

En general, els panells col·locats no s’han calculat per ser autoportants, és a dir, per si sols no 
suporten les càrregues i sobrecàrregues existents en els forjats. En el cas dels forjats de fusta, 
s’ha comptabilitzat,aproximadament, que suportin el 50% de les càrregues existents, per tant, 
el 15% de sobretensió de les biguetes queda resolt.

Per l’altre costat, en els forjats de biguetes de formigó, s’ha mirat augmentar la inèrcia de les 
biguetes, tot i que la seva capacitat portant ja era suficient. S’ha optat per aquesta opció per a 
que els símptomes existents i mencionats en la diagnosi no vagin en augment i per augmentar 
la capacitat de resistència al foc, aïllant i millorar la capacitat resistent als sorolls i vibracions.

La col·locació dels panells KLH es realitzarà un cop netejat els forjats en la seva totalitat, és a 
dir, solament es deixaran les biguetes existents, retirant els paviments i entrebigats existents. 
Els panells recolzen en les mateixes parets de càrrega que les biguetes mitjançant angulars 
metàl·lics ancorats mitjançant ancoratges químics de la casa Hilti especificats en els plànols. A 

més, per a que aquests forjats treballin com un, els panells s’uneixen a les biguetes de fusta
mitjançant tirafons amb cap avellanat.

En el cas de la realització de la capa de compressió, solament s’haurà de retirar el paviment i 
el encadellat ceràmic existent, substituint les possibles peces ceràmiques d’entrebigat. Un cop 
ell forjat net, es procedirà a la realització de la capa de compressió, realitzant sempre una 
rassa de 5 cm mínim de profunditat en els tancaments portants per encastar la capa de 
compressió. La Tipologia del formigó a emprar és HA-25/T/12/I i l’acer de la graella B 500 T.

Els altres elements d’estructura horitzontal que s’han vist modificats son algunes biguetes de 
formigó a causa de les obertures realitzades pel pas de les instal·lacions d’evacuació i 
ventilació.  En aquest cas, les biguetes que s’han hagut d’escorçar s’han substituït per 
biguetes metàl·liques IPE-180 o IPE-200, al igual que les biguetes laterals per rebre la bigueta 
transversal de tancament del forat d’instal·lacions, la qual també és metàl·lica. La seva 
substitució és degut a que la unió entre biguetes de formigó prefabricades i perfils metàl·lics es 
de difícil execució i s’ha de realitzar amb materials molt específics, mentre que d’aquesta 
manera es realitzen les unions mitjançant soldadures.

Per últim, l’estructura de les dos lluerna, patí de llums del cos sud-oest i la caixa d’escala del 
cos central, s’ha realitzat mitjançant tubs d’acer laminat de secció rectangular i quadrada per 
les jàsseres i pilars i mitjançant perfileria d’alumini les biguetes. Prèvia a la realització de la 
lluerna de la caixa d’escala, s’ha retirat la totalitat del forjat existent de biguetes de formigó, 
reconstruint  a posteriori, la última filada ceràmica del badalot. 

8.2.4. Cobertes

Es troben dos tipologies de coberta. 

a.- Coberta plana invertida transitable:

Està composada per tres elements que es col·loquen en sec, damunt del forjat prèviament 
aplanat i regularitzat, sense pendent.
Els elements son:

- La llosa Filtron, part més exterior, que fa de paviment aïllant i drenant.  Està 
constituïda per dos components principals: el formigó porós d’altes prestacions i la base de 
poliestirè extruït, amb possibilitat de modelitzar-se des de el punt de vista físic i mecànic, com 
un composite.  En aquest projecte s’utilitzarà llosa de 60x60 cm, amb un gruix total de 8 cm, on 
l’espessor de l’aïllament tèrmic es de 4 cm.  El volum dels forats, o bé, la capacitat 
d’emmagatzematge de l’aigua en la llosa es de 15 l/m² i una permeabilitat de 6,5 l/s.

- Seguidament una membrana impermeabilitzant formada per la làmina de policlorur de 
vinil plastificat, armada amb un feltre de fibra de vidre, amb un espessor d’1,2 mm, que no 
necessita juntes de dilatació.

- Finalment, en contacte amb el forjat, una capa protectora antipunçonament de feltre 
sintètic geotèxtil de filaments continus de polièster.
Totes les capes es col·loquen horitzontalment i paral·leles al forjat.  Les peces del desguàs 
queden ocultes, amb registre i protegides per lloses prèviament preparades per aquesta 
finalitat.  En totes les entregues de la membrana amb paraments verticals d’obra de fàbrica es 
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rematarà amb una peça metàl·lica i com a minvell s’utilitzarà la mateixa llosa Filtron per 
garantir l’acabat.  La coberta serà tipus TF Intemper o similar.

La solució de la coberta invertida, per la seva durabilitat, també ajuda a millorar l’aspecte 
mediambiental.

Totes les cobertes estaran sotmeses a varies proves d’estanqueïtat, una, un cop acabada la 
col·locació de la tela di una altra, amb la coberta completament acabada.

La coberta disposarà d’un ampit de 1,10 m d’alçada executat per dues fulles de fàbrica de maó
calat de 29x14x10, ancorades entre elles amb flexo metàl·lic segons plànols de detalls, cada 
dues filades de maó calat. L’ampit disposarà de coronament de rajola ceràmica llisa de 15x30 
cm amb doble goteró col·locada en parament horitzontal amb 10º de pendent cap a la coberta 
presa amb morter de ciment, sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm).

Abans de l’execució de l’ampit s’haurà de retallar els caps de biga sortints del pla de la façana, 
situades en les remuntes, al sostre de planta tercera de la façana principal i de la situada en el 
carrer Caldeta.  S’haurà d’emprar maquinària de tall amb disc diamantats.

b.- Coberta inclinada:

La coberta exterior a dues aigües es resoldrà amb acabat de teula romana de color palla, 
col·locada clavada sobre llates de fusta de pi.  Els faldons s’executaran amb els mateix 
material utilitzat per a la capa de compressió dels forjats de bigues de fusta.  
Composició de coberta (interior a exterior):

- Placa de guix laminat de e=12,5 mm.
- Panell Plus /TP 138), aïllament tèrmic de panell de llana mineral natural ECOSE de la 

casa comercial Knauf.

- Panell de fusta contralaminada de la casa KLH, 3-s d’e=120 mm, ancorats a les bigues
de fusta amb tirafons de cap avellanat.

- Impermeabilització amb membra de densitat superficial d’e=1,2 mm d’una làmina 
d’etilè propilè diè (EPDM).

- Llates de fusta de 3x3 cm de secció.
- Acabat de teula romana ancorada en llates de fusta.

Es disposarà de teula de ventilació en la part alta de la vessant i una altre en la part baixa de la 
mateixa amb un mínim de 7 m².

En generals per als dos tipus de coberta, les xemeneies es realitzaran amb maó buit doble de 
29x14x10 cm preses amb morter mixt i s’aixecarà sobre la superfície de la coberta plana un 
mínim de 2,00 m, i per sobre del carener de la coberta inclinada.  L’ intersecció amb la 
impermeabilització de la coberta es realitzarà amb minvell en el seu perímetre de la mateixa 
llosa filtron per a les cobertes planes i amb rajola ceràmica en la coberta inclinada.  

Es realitzarà una rasa en tot el perímetre de les xemeneies d’evacuació per tal d’encastar la 
làmina d’EPDM, col·locant un reforç d’aquesta. La cobertura de les xemeneies es realitzarà
amb la col·locació de sobre de xemeneia de planxa d’acer galvanitzat ancorada amb fixacions 
mecàniques no oxidables sobre ceràmica. 

La recollida d’aigües pluvials per a les cobertes inclinades es realitzarà amb la col·locació d’un 
canaló exterior de secció semicircular de planxa de zinc de e=0,5 mm. Aquest es fixarà en el 
faldó de fusta de la coberta on els ancoratges quedaran ocults per la làmina impermeabilitzant.

8.2.5. Tancament i divisòries

Existeixen varies tipologies per als tancaments interiors, incloent les ja existents parets de 
càrrega de tapia, paredat i de fàbrica ceràmica.

Els nous tancaments interiors a executar s’executaran amb envans de plaques de guix laminat 
(PYL) composades pels següents materials:

a.- Separació espais comuns – habitatges:

• Doble estructura de 48 mm amb aplacat estàndard de 12,5 mm entre mig i doble 
aplacat amb placa estàndard de 15 mm per cada cara de l’envà.  En l’interior es 
col·locarà aïllament tèrmic/acústic de llana mineral natural d’e=40 mm i 70 kg/m³. 
(15+15+48+12,5+48+15+15).

b.- Divisòria interior habitatges, separació estances:

• Estructura simple de 48 mm i doble aplacat amb placa estàndard de 12,5 mm, per cada 
cara. Es disposarà d’aïllament tèrmic/acústic de llana mineral natural d’e=40 mm i 70 
kg/m³. (12,5+12,5+48+12,5+12,5).

c.- Divisòria interior habitatge i interiors armaris instal·lacions:

• Estructura simple de 48 mm i  amb una placa estàndard de 12,5 mm, per cada cara. Es
disposarà d’aïllament tèrmic/acústic de llana mineral natural d’e=40 mm i 70 kg/m³. 
(12,5+12,5+48+12,5+12,5).

d.- Trasdossat portant

• Estructura simple de 48 mm i amb una placa estàndard de 15 mm. Es disposarà 
d’aïllament tèrmic/acústic de llana mineral natural d’e=40 mm i 70 kg/m³.

Tots els envans abans descrits estan composats per una estructura metàl·lica i plaques de 
guix laminat ancorades en cada cara. L’estructura metàl·lica anirà fixada als forjats i constituirà 
un suport per el muntatge.  Per l’interior de les càmeres s’executarà el pas de les instal·lacions 
elèctriques, sanitàries i de telecomunicacions.

Els envans s’executaran un cop s’hagi col·locat el paviment de PVC, on no caldrà la col·locació 
de la banda acústica inferior.

En l’interior de les cambres humides i en els paraments verticals de les cuines es disposarà
d’aplacat format per doble placa de cartró – guix hidròfug d’e=15 mm.
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8.2.6. Revestiments

Per tal d’evitar humitats i filtracions en les façanes, es seguiran les indicacions del DB HS-1 
segons el grau d’impermeabilitat dels tancaments.

a.- Revestiments exteriors:

Les actuacions de en les façanes actuals de l’edifici seran de reparació del revestiment actual 
amb morter de calç a excepció de la façana lateral interior i els nous ampits de coberta (tant 
l’exterior com l’interior), que es repicarà l’actual revestiment (façanes existents) i s’executarà 
un nou revestit amb morter de calç

En el junt entre la línia horitzontal dels forjats de biguetes de formigó armat i el tancament de 
façana, es repicarà el revestiment actual amb una amplada tal que es pugui col·locar un reforç 
de malla de fibra de vidre sobrepassant el cantell del forjat 15 cm per sobre i 15 cm per sota de 
la primera filera de la fàbrica ceràmica.

En planta baixa s’executarà un sòcol en tot el perímetre de la façana amb peces de pedra 
natural de Sant Vicenç de 60x40x3 cm preses amb morter de ciment.

b.- Revestiments interiors:

b1.- Revestiments verticals:

S’executarà un compost per al revestiment de la façana de planta baixa.  Composició de 
façana d’exterior a interior:

- revestiment amb peces de pedra natural de Sant Vicenç de 60x40x3 cm.
- fulla de tancament existent.
- revestiment continu permeable al vapor d’aigua de projectat d’espuma de poliuretà 
d’e=20 mm.
- càmera d’aire de 7 cm.
- trasdossat autoportant d’estructura simple de 48 mm i amb una placa estàndard de 15 
mm.  Es disposarà d’aïllament tèrmic/acústic de llana mineral natural d’e=40 mm i 70 
kg/m³.
- acabat pintat amb pintura natural a base de resines naturals (olis) amb pigments 
naturals (si s’escau), tipus LIVOS o similar.  Cada base a pintar haurà de tenir el seu 
tractament específic.

El interior de les façanes de les plantes immediatament superiors es realitzarà amb  un
revestiment continu amb trasdossat autoportant d’estructura simple de 48 mm i amb una placa 
estàndard de 15 mm.  Es disposarà d’aïllament tèrmic/acústic de llana mineral natural d’e=40 
mm i 70 kg/m³.  Finalment s’acabarà pintat amb pintura natural de les mateixes 
característiques abans descrites per a la planta baixa.

En l’interior de les cambres humides es realitzarà un revestiment vinílic homogeni reforçat amb 
capa de superfície PU per a facilitar la neteja e higiene de la casa Tarkett o similar, model 
Wallgard.

En els parament  verticals de cuina es s’aplicarà un revestiment de quars del tipus Silestone o 
similar segons plànols de materials.

En les zones d’espais comuns de l’escala es revestiran els paraments verticals amb guix YG 
d’e=15 mm lliscat amb guix YF i acabat amb pintura natural abans descrita.

Els paraments verticals de plaques de guix laminat es finalitzarà amb pintura natural a base de 
resines naturals (olis) amb pigments naturals (si s’escau), tipus LIVOS o similar.  Cada base a 
pintar haurà de tenir el seu tractament específic.

Com a element de protecció de les zones baixes dels parament es col·locarà un sòcol en tot el 
perímetre de peces ceràmiques de 40x7x1,5 cm en les zones d’espais comuns i pel interior 
dels habitatges es col·locarà un sòcol de peces de sorra fina de marbre i resines de polièster 
tipus Trusplas.

Per últim en la cambra d’escombreries es revestirà els paraments verticals fins una alçada 
d’1,60 cm amb peces de gres porcelànic rebut amb ciment especial guix laminat i aplicat amb 
llana dentada amb peces de mitja canya del mateix material com a sòcol.

b2.- Revestiments horitzontals:

En primera instancia es revestiran les bigues existents de fusta amb un aplacat de guix laminat 
amb suports d’estructura metàl·lica de canals i muntants de 48 mm i aïllament tèrmic/acústic 
de llana mineral natural d’e=40 mm i 70 kg/m³, per tal de complir amb les exigències del CTE.
Com a element d’acabat i minimitzar les alçades i així reduir el volum dels habitatges es 
col·locarà un revestit continu de plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix amb suports 
d’estructura metàl·lica abans descrit.  En les cambres humides es col·locaran plaques de guix 
laminat hidròfug de 15 mm d’espessor.
Els forjats unidireccionals de biguetes de formigó es revestiran amb guix YG d’e=15 mm lliscat 
amb guix YF.

8.2.7. Paviments

Solera planta baixa:

Seguin les indicacions del DB HS-1 del CTE s’executarà una solera en planta baixa 
composada per:

- hidrofugació de terreny amb ciment pòrtland amb adicions hidròfugues de la casa 
Darapel o similar.
- làmina filtrant geotèxtil.
- emmacat de graves de balast de 15 cm d’espessor
- tubs de drenatge connectats a la xarxa de sanejament encastats en l’emmacat de les 
graves i protegits amb làmina filtrant de geotèxtil.
- làmina filtrant geotèxtil.
- capa de formigó de neteja d’e=5 cm.



84 PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’UN EDIFICI HOTELER A PETITS APARTAMENTS TURÍSTICS
   A LA POBLACIÓ DE CANET DE MAR

- làmina impermeabilitzant amb membrana de densitat superficial d’e=1,2 mm d’una 
làmina d’etilè propilè diè (EPDM).
- solera de formigó armat d’e=15 cm de retracció moderada.

S’haurà d’encastar la solera en el tancaments de façana així com pujar la làmina
impermeabilitzant fins una alçada de mínima de 30 cm des de la base superior de la capa de 
formigó de neteja i encastada en els paraments verticals.

Nota: Es realitzarà una barrera impermeabilitzant en tot el perímetre de la base dels tancaments de 
façana, tant per l’interior com l’exterior del parament amb un tractament d’humitat de capil·laritat 
mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions perpendiculars a la base del mur, a 
portes i inclinades cap al terra uns 30º graus, equidistants 20 cm i de 20 mm de diàmetre, amb una 
fondària de 2/3 del gruix del mur.  Es netejaran els orificis per tal d’aplicar les injeccions fins la saturació 
amb broquets de pressió alta de producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant.  Finalment 
s’obturaran les perforacions amb morter mixt 1:2:10.

Es troben diferent tipologies de paviments segons la seva situació en l’edifici.
En els espais comuns de planta baixa es col·locarà un paviment de toves ceràmiques de 
40x40 cm preses amb morter mixt de 1:2:8 i en els de les plantes restants serà del mateix 
material de 30x30 cm.

Tant els locals com en l’interior dels habitatges es col·locarà un paviment vinílic homogeni de 
la casa Tarkett o similar model Premium.  En l’interior de les cambres humides de les zones 
abans mencionades es col·locarà un paviment vinílic homogeni antilliscant de la casa Tarkett o 
similar model Granit Multisafe.

Per tal de garantir un bon anivellat i una excel·lent planeitat del suport s’aplicarà una capa de 
morter autonivellant de 2 mm d’espessor.

Les escales d’accés als habitatges es revestiran amb paviment i sòcol de pedra natural.

8.2.8. Tancaments i divisòries practicables

La fusteria interior serà de fusta de sapel·li envernissades tant les batents com les corredisses. 
El forat de pas serà de 82x203 cm en les portes d’entrada, dormitoris i banys de l’habitatge
adaptat per a discapacitats i de 72x203 cm per la resta de banys. 

Amb la realització dels envans, així com en les existents de fàbrica ceràmica, es col·locaran 
bastiments de base de fusta i es folraran amb tapetes de la mateixa fusta col·locats amb 
puntes ocultes amb pasta per a fusta.  Les manetes i frontisses seran d’acer inoxidable a 
escollir.

Durant el desenvolupament de l’obra es protegiran els marcs de cops i del mal temps amb dos 
capes d’oli de llinosa, el qual es repassarà cada cop que la fusta ho necessiti.

Per a la col·locació de les portes corredisses es col·locarà en l’interior dels envans de guix 
laminat l’estructura metàl·lica de tipus Krona Kompatto o similar amb topalls per a garantir que 
les manetes no arribaran a xocar amb les tapetes de les portes.

La fusteria exterior serà de fusta de roure envernissades i col·locades sobre bastiment de 
base, amb dues fulles batents, tant per a balconeres com per a finestres, amb una classificació 
mínima de 4 de permeabilitat a l’aire i de classificació mínima 9A d’estanquitat a l’aigua.  Es 
col·locarà caixa de persiana registrable, amb guies, encastades en els tancaments de façana.
L’ampit de les finestres i el llindar de les balconeres disposaran de peça ceràmica de 15x30 cm 
en formació de goteró col·locada amb pendent cap l’exterior.

El vidre de les fusteries exteriors serà de llunes incolores de 4 i 6 mm de gruix i cambra d’aire 
de 12 mm.

8.2.9. Instal·lacions

8.2.9.1. Fontaneria

La instal·lació de subministrament d’aigua s’ha realitzat en la seva totalitat amb polietilè 
reticulat de densitat 10 kg/cm² PEX-1.
L’escomesa i la canonada d’alimentació fins els comptadors es trobarà enterrada. Uneix la
xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació 
general de l'edifici i serà contínua en tot el seu recorregut sense unions o entroncaments 
intermedis sense registres. Estarà realitzada amb tub PEX-1, 50 mm de diàmetre i anirà
col·locada sobre un llit o jaç de sorra de 15 cm d'espessor, en el fons de la rasa prèviament 
excavada.

La unió amb la xarxa general es realitzarà amb un collet de presa en càrrega col·locat sobre la 
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; una clau de tall de 
comporta de llautó fos de 2" de diàmetre col·locada mitjançant unió roscada i situada al costat 
de l'edificació, fora dels límits de la propietat i allotjada en arqueta de dimensions interiors 
50x50x65 cm d'obra de fàbrica construïda amb fàbrica de maó perforat tosc de/1 2 peu 
d'espessor, rebut amb morter de ciment, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-
20/P/20/I de 15 cm d'espessor, esquerdejada i brunyida per l'interior amb morter de ciment i 
tancada superiorment amb marc i tapa de fosa dúctil. Aquestes feines aniran a càrrec de la 
companyia subministradora d’aigua.

La canonada d'alimentació fins els comptadors serà de PEX-1 sense soldadura, de 50 mm de 
diàmetre, col·locada enterrada. La clau de tall general serà de comporta de llautó fos de 2" i 
filtre retenidor de residus. 

En la estança de comptador torbarem el comptador general de l’edifici i posteriorment una 
bateria de 21 comptadors (3 locals, 17 apartaments i subministrament comunitari). La bateria 
de comptadors es col·loca a petició de la propietat per conèixer el consum particular de cada 
apartament. L’estança de comptadors es situa en planta baixa i estarà prevista de: 

- Desguàs connectat a la xarxa d'evacuació per a absorbir qualsevol degoteig que pugui 
tenir la bateria o els comptadors. 

- Porta amb pany homologat per la companyia d'aigües de Canet de Mar per a evitar 
manipulació dels comptadors. 

- Reixetes de ventilació superior i inferior. 
- Il·luminació artificial 
- Estarà revocat amb morter de ciment en tots els seus paraments. 
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Els comptadors disposaran de les preceptives claus de tall i seran d'un sistema i model aprovat 
pel Departament d’Indústria de la Generalitat. El tipus i diàmetre es fixarà per part de la 
Companyia Subministradora en funció del subministrament de cada apartament.

Els muntants d'alimentació també seran de PEX-1 de 25 o 32 mm de diàmetre, col·locat 
superficialment i fixats al parament. Es col·locarà una clau de tall d'esfera de llautó niquelat en 
la part superior de cada muntant, al igual que un purgador d'aire de llautó. 

En l’interior dels apartaments es col·locarà una clau d’abonat en l’estança humida més propera 
a l’accés.

La instal·lació interior de cada apartament estarà formada per tub de PEX-1 de diàmetres 25, 
20 o 16 mm. Es col·locarà superficialment i fixat al parament, per als següents diàmetres. A 
l’accés de cada estança humida es col·locarà una clau de tall.

Els diàmetres de subministrament pels aparells de consum amb les seves respectives claus de 
pas serà el següent:

Aixeta comunitària 16 mm
Lavabo 16 mm
Vàter amb cisterna 16 mm
Rentaplats 20 mm
Rentadora 20 mm
Dutxa 20 mm
Aigüera 20 mm
Dipòsit acumulador (ACS) 20 mm
Banyera 25 mm

La distribució de l'aigua sanitària seguirà un traçat al costat del sostre, a ser possible per 
l’interior dels paraments de guix laminat o fals sostres, a un nivell superior dels aparells 
sanitaris per a evitar tornades d'aigua.

Les derivacions als aparells aniran per la part posterior del guix laminat hidròfug o encastades 
en les parets (mínim 10cm), en aquest últim cas es protegirà la instal·lació mitjançant un 
embolcall de PVC flexible. 
En cada branc d'aparells es col·locarà una clau de passada per a poder tallar l'aigua en un 
punt de consum sense haver de tallar-lo a tots els aparells. 

En general tota la instal·lació haurà de ser capaç de resistir sense fugida alguna, pressions de 
treball de 15 kg/cm², segons  ho expressa en les Normes Bàsiques. Per això, a més de 
l’estanquitat quan la instal·lació es realitzi aèria haurà d'assegurar-se la seva perfecta 
subjecció mitjançant abraçadores adequades interposant anells elàstics de goma. La 
separació màxima entre aquestes serà de 2 m, a fi d'evitar vibracions. 

En cas que la canonada travessi murs, envans o forjats es protegirà amb un mànec passamurs 
amb folgança mínima de 10 mm. i s'emplenarà l'espai lliure juntes elàstiques.

En banys els sanitaris a col·locar (lavabos i vàter amb cisterna) seran de la sèrie Dama en 
color blanc o equivalent, les banyeres de xapa model Contesa en color blanc de la casa Roca 
o equivalent. Els plats de dutxa seran del model Ontario en color blanc de la casa Roca o 

equivalent. Les aixetes es col·locaran Monomandos model Monodín de la casa Roca o 
equivalent.

8.2.9.2. Producció aigua calenta.

Per la producció d’aigua calenta sanitària (ACS) es col·locarà a cada apartament un escalfador 
acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de 
potència de la sèrie TERMOS de SAUNIER DICOSA, col·locat en posició vertical amb 
fixacions murals. La producció d’ACS estarà ajudada per la captació solar mitjançant plaques 
solars.

Model SDN 150 V de la casa Saunier Dicosa
Mides: A=1245mm, B=515mm i C=528 mm

Des de l’escalfador es distribuirà l’aigua calenta a tots els sanitaris, mitjançant tub de polietilè 
reticulat de densitat 10 kg/cm², al igual que el subministrament de l’aigua freda.

El muntatge dels tubs d’aigua calenta sanitària es realitzarà igual que els d’aigua freda però 
aquests aniran aïllats tèrmicament per a evitar condensacions. Els conductes d’aigua calenta 
sanitària sempre recorreran per sobre dels d’aigua freda amb una separació mínima de 3 cm.

8.2.9.3. Captació solar per producció ACS.

El sistema de captació solar per a consum d’aigua calent sanitària es caracteritza de la 
següent forma:

ü Per el principi de circulació utilitzat, classifiquem el sistema com una instal·lació amb 
circulació forçada.
ü Per el sistema de transferència de calor, classifiquem el nostre sistema com una 

instal·lació amb intercanviador de calor en el acumulador solar.
ü Pel sistema d’expansió, serà un sistema tancat.
ü Per la seva aplicació, serà una instal·lació per l’escalfament d’aigua.
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Captadors

El tipus i disposició dels captadors que s’han seleccionat es descriuen a continuació:

Marca: "SAUNIER DUVAL".
Modelo: SDS8H.
Disposició: En paral·lel.
Número total de captadors: 8.
Número total de bateries: 2 de 4 unitats.

En els annexes s’adjunten les característiques dels captadors seleccionats.

Disposició dels captadors.

Els captadors es disposaran en files constituïdes pel mateix nombre d'elements. Les files de 
captadors es poden connectar entre si en paral·lel, en sèrie o en sèrie-paral·lel, havent
d’instal·lar vàlvules de tancament en l'entrada i sortida de les diferents bateries de captadors i 
entre les bombes, de manera que es puguin utilitzar per a aïllament d'aquests components 
durant els treballs de manteniment, substitució, etc. 

Dintre de cada fila o bateria els captadors es connectaran en paral·lel. Es disposarà d'un 
sistema per a assegurar igual el recorregut hidràulic en totes les bateries de captadors. 

L'entrada de fluid caloportador s'efectuarà per l'extrem inferior del primer captador de la bateria 
i la sortida per l'extrem superior de l'últim. L'entrada tindrà un pendent ascendent del 1% en el 
sentit d'avanç del fluid caloportador.

L’ancoratge dels captadors a l'edifici es realitzarà mitjançant una estructura metàl·lica 
proporcionada pel fabricant. La inclinació dels captadors serà de: 40º

Fluid caloportador

Per a evitar riscos de congelació en el circuit primari, el fluid caloportador incorporarà 
anticongelant. El seu punt de congelació ha de ser inferior a la temperatura mínima històrica (-
7ºC) amb un marge de seguretat de 5ºC . En qualsevol cas, la seva calor específica no serà 
inferior a 3 KJ/kgK (equivalent a 1 Kcal/kgºC). 

La instal·lació disposarà dels sistemes necessaris per a facilitar l’ omplert de la mateixa i 
assegurar que el anticongelant estigui perfectament barrejat. 

En aquest cas, s'ha triat com fluid caloportador una barreja comercial d'aigua i propilenglicol al 
27%, amb el que es garanteix la protecció dels captadors contra trencament per congelació 
fins a una temperatura de -12ºC, així com contra corrosions i incrustacions, ja que aquesta 
barreja no es degrada a altes temperatures. 

En cas de fugida en el circuit primari, compte amb una composició no tòxica i additius 
estabilitzants. 

Les principals característiques d'aquest fluid caloportador són les següents: 
• Densitat: 1043.14 Kg/m³. 
• Calor específica: 3.700 KJ/kgK. 
• Viscositat (45ºC): 2.75 mPa s.

Depòsit interacumulador

El modelo depòsit interacumulador utilitzat es el següent:
• Interacumulador d’acer vitrificat, amb intercanviador d'un serpentí, de sòl, 800 l, alçada

1860 mm, diàmetre 720 mm, aïllament de 50 mm d'espessor amb poliuretà d'alta 
densitat, lliure de CFC (clorofluorocarburs), protecció contra corrosió mitjançant ànode 
de magnesi, protecció externa amb folre de PVC.

Per a cadascuna de les canonades d'entrada i sortida d'aigua del intercanviador de calor s'ha 
d'instal·lar una vàlvula de tancament pròxima al maneguet corresponent.

En la següent taula es poden consultar els volums d’acumulació i àrees d’intercanvi totals del 
conjunt de captació:

Conj.
captació

Vol. acumulació 
(l)

Sup. captació
(m²)

1 800 15.92

Tipus d’energia auxiliar: Eléctrica
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Bombes de circulació

La bomba per al circuit primari té els següents punts de funcionament:

Marca Model Caudal 
(l/h)

Pressió 
(Pa)

Wilo Stratos-Z 25/1-8 750.0 59266.1

Conductes

Els conductes emprats tenen les següents característiques:

Material: coure

Disposició: col·locada superficialment amb aïllament mitjançant camisa aïllant de llana de 
vidre protegida amb emulsió asfàltica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color 
blanc.

Les canonades utilitzades per al circuit de A.C.S. (des de dipòsit fins escalfador elèctric) tenen 
les següents característiques: Material: polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX), 
amb barrera d'oxigen 

Disposició: col·locada superficialment amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible 
d'escuma elastomèrica.

Vas d’expansió

El sistema d'expansió que s'empra en el projecte serà tancat, de tal forma que, fins i tot 
després d'una interrupció del subministrament de potència a la bomba de circulació del circuit 
de captadors, just quan la radiació solar sigui màxima, es pugui establir l'operació automàtica 
quan la potència estigui disponible de nou.

Purgadors

S'utilitzaran purgadors automàtics, ja que no està previst que es formi vapor en el circuit. Ha de 
suportar, almenys, la temperatura d'estancament del captador i, en qualsevol cas, fins a 
130ºC.

Els purgadors automàtics d'aire seran:
ü Cos i tapa: fosa de ferro i llautó.
ü Mecanisme: acer inoxidable.
ü Flotador i assentament: acer inoxidable.
ü Obturador: goma sintètica.

Els sistema d’ omplert del circuit primari és manual. La situació del mateix es descriu en els 
planells del projecte.

Sistema de control

S'ha seleccionat una centraleta de control per a sistema de captació solar tèrmica 
"JUNKERS"/TDS 050, amb sondes de temperatura amb les següents funcions: 

• Control de la temperatura del captador solar
• Control i regulació de la temperatura del acumulador solar
• Control i regulació de la bomba en funció de la diferència de temperatures entre 

captador i acumulador.

Vàlvules

Les vàlvules a col·locar dependran de la funció que ocupen i les seves condicions extremes
(pressió i temperatura). Es col·locaran:  

• Per a aïllament: vàlvules d'esfera.
• Per a equilibrat de circuits: vàlvules de seient.
• Per a buidatge: vàlvules d'esfera o de mascle. 
• Per a omplert: vàlvules d'esfera.
• Per a purga d'aire: vàlvules d'esfera o de mascle. 
• Per a seguretat: vàlvules de ressort.
• Per a retenció: vàlvules de disc de doble comporta, o de clapeta. 

Les vàlvules de retenció es situaran en la canonada d'impulsió de la bomba, entre la boca i el 
maneguet antivibratori.

8.2.9.4. Electricitat.

Introducció

El projecte a que es fa referència és les noves instal·lacions elèctriques i enllumenat per un 
edifici de petits apartaments turístics al Municipi de Canet de Mar.

Aquest edifici per les seves característiques es considera com:

- D’us privat.
- Instal·lacions interiors.
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Grau d’electrificació

Previsions de Consum:

Seguint les especificacions del ITC-BT-010, del RBT, es determina per a cada un dels 
habitatges, un grau d’electrificació BASIC, establint unes necessitats de potencia elèctrica de 
5.750 W  per els habitatges.  En l’actual projecte s’ha utilitzat la Potència indicada per als 
habitatges nº2 i nº3 de planta tercera a 230V amb Coeficient de simultaneïtat 1.  La resta 
d’habitatges s’ha considerat un total de 4.000 W per les dimensions dels habitatges i la manca 
d’electrodomèstics tipus rentadora.  Per una altra banda s’ha considerat una cambra de neteja 
en la planta sotacoberta per tal d’albergar 7 rentadores.

Per al càlcul de les potències dels locals, s’han seguit amb les especificacions de l’anomenat 
ITC-BT-010, on s’ha considerat una càrrega mínima de 100 W/m2. 

Per el càlcul de la potència dels serveis generals s’ha considerat les càrregues indicades de 
6000 W per l’ ascensors elèctric i 11.000 W per l’ascensor hidràulic.

Criteris de disseny

Dades de la instal·lació

Règim de neutre TT

Neutre distribuït SÍ

Tensió 3x400/230 V

Freqüència 50 Hz

Potències de la instal·lació

Potència total admissible 113.013,16 W

Potència factor 0,8 total instal·lada 90.410,53 W

Potència habitatges 56.124,00 W

Potència serveis generals 38.933,16 W

Potència locals 17.955,00W

Característiques de la instal·lació

Equip de comptatge TMF-10

Interruptor controlador de potència NS160  reg. 200 A

Fusibles de seguretat Sí

Grup electrogen No

Bateria de condensadors No

Instal·lació escomesa general

La companyia subministradora efectuarà l’entrada del subministrament mitjançant una 
escomesa soterrada des del transformador de la zona. La caixa general de protecció es 
col·locarà segons indicacions de projecte, ubicat en armari amb protecció al foc EI-90. Aquesta 
caixa general de protecció serà de 400 A regulada a 200 A. 

De la caixa general de protecció i fins a l’equip  de mesura instal·larem una Línia General 
d’alimentació amb cable RZ1-K 0,6/1 KV amb una secció de 3x70+35 mm2. 

A l’armari de la instal·lació elèctrica instal·larem:

- El conjunt de mesura (TFM-10).
- L’equip de mesura
- Els comptadors divisionaris addicional per tal de fer un control individual del consum elèctric 
de cada habitatge i locals ja que el conjunt de l’edificació tindrà caràcter de lloguer.

A la sortida del CPM s’instal·larà un ICP en funció de la càrrega contractada amb la 
companyia. 
Aquest ICP serà un NS-400 regulat a 200 A i darrera d’aquest estarà IGA NS-400 regulat a 
200 A.

Del quadre general de protecció i mesura partiran les línies d’alimentació als comptadors 
divisionaris addicionals tants dels habitatges com dels locals comercials dels quals partiran les 
línies de distribució individual per al elements de l’edifici comentat. 

Derivacions individuals:

Línia d’alimentació des de el mòdul de comptadors addicionals corresponents, fins la caixa de 
comandament i protecció, col·locada en l’interior de cada habitatge.  Dita línia discorrerà per 
l’interior de les canalitzacions previstes en projecte, així com els  registres i caixes de 
derivacions necessàries en cada replà i canvi de sentit de les mateixes.

Per els serveis monofàsics s’utilitzarà el cablejat de coure de 2x6+6 mm2, fins 14 m de 
longitud i de 2x10+10 mm2 les longituds superiors. Per els serveis de trifàsics es s’utilitzarà el 
cable amb secció de 4x16+10 mm2 col·locats en l’interior de tub de PVC de 23 o 29 mm, de 
diàmetre nominal, grau de protecció 7 segons normativa vigent.

Els tubs a utilitzar seran:

- Tub semirrígid de protecció "7" per a instal·lacions encastades.
- Tub rígid de protecció "7" o "9" per a instal·lacions vistes.

Les safates a utilitzar seran:

- Safata metàl·lica de 300 mm d’amplada per a la distribució de la distribució individuals fins 
arribar als conductes tècnics. Les safates aniran connectades a toma terra. 
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Habitatges:

La caixa de comandament i distribució de l’habitatge es situarà el més a prop possible de 
l’entrada.  estarà composat pels següents elements de protecció:

- 1 interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar manual de 25A, fent la funció de l’interruptor 
general automàtic.

Composada per:

- 1 Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar manual de 25 A. Una secció del cablejat de 
2x6+6 mm2.
- 1 relé diferencial de 40 A/30 mA de pols.
- 5 interruptors magnetotèrmic (PIAS) per el control de les línies interiors següents:  

Circuits:

- C1 de 10A línia de 2x1,5+1,5 mm circuit il·luminació.
- C2 de 16A línea de 2x2,5+2,5 mm circuit de preses de corrent d’us gral. y frigorífic.  
- C3 de 25A línea de 2x6+6 mm para cuina y forn.
- C4 de 20A línea de 2x4+4 mm para rentadora, rentavaixelles y escalfador.
- C5 de 16A línea de 2x2,5+2,5 mm circuit d’endolls de cambres de bany i del sobre de cuina.

Distribució interior:

Els diversos circuits transcorreran sempre que sigui possible per fals sostre fins que sigui 
necessari baixar per l’interior dels envans de guix laminat o regata a paret de fàbrica ceràmica 
per tal d’arribar als diferents mecanismes.

Totes les línies estaran protegides amb tub de plàstic corrugat de 23 i 16 mm, segons el tipus 
de conductors dels circuits a distribuir.  Els empalmes del cablejat es farà amb regleta de 
connexió homologada i es col·locarà en l’interior de les caixes de derivació, que seran de 
volum i capacitat suficient per següents derivacions.

Els mecanismes a emprar seran de 10 A /230 V mínim para enllumenat i de 16AII+T/230-400v 
per les preses de corrent de força, equipades amb clavilles laterals de posta a terra. Totes les 
preses de força disposaran de posta a terra, efectuada amb  conductor d’igual secció al de la 
fase activa, i sense tenir en tot l’edifici de cap element de tall. Els interruptors monofàsics es 
col·locaran sempre en la fase activa i mai en el neutre. Els mecanismes a instal·lar seran de la 
marca Simón 31 amb botonera de color negre i marc de color cromat mate o equivalent, 
distribuïdes segons de plànols.

Segons la instrucció ITC-BT-27 no s’instal·larà cap element o aparell elèctric amb parts a 
tensió al descobert en el volum de protecció de les cambres de bany. Únicament es podrà 
instal·lar equips d’il·luminació sense parts en tensió, totalment protegits i sense preses de 
corrent ni interruptors incorporats. Per evitar contactes indirectes, s’empraran interruptors 
diferencials associats a la posta de terra de les masses. També quedaran units al circuit de 
terra, la xarxa equipotencial dels elements metàl·lics dels habitatges com ara banyeres, 
conductes i altres elements. En cap cas la resistència de terra superarà els 37 ohms. 

La identificació dels conductors es farà per colors que presenten els aïllants:

- Conductors de fases, marró o verd.
- Conductor neutre, blau clar.
- Conductor de protecció o posta a terra, groc - verd.

No esta permesa cap altre composició de colors. Es complirà la ITC-BT-19.

Enllumenat d’escala:

Des de el respectiu comptador addicional s’instal·larà fins un quadre de comandament i 
protecció format per:

- 1 Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar manual de 25 A. Una secció del cablejat de 
4x16+10 mm2.
- 1 relé diferencial de 40 A/300 mA de pols.
- 1 Interruptor magnetotèrmic de 16 A per a l’ascensor elèctric amb una potència de 6.000W.
- 1 Interruptor magnetotèrmic de 25 A per a l’ascensor hidràulic amb una potència de 11.000 
W.
- 1 Interruptor magnetotèrmic de 6 A pel intèrfon.
- 1 Interruptor magnetotèrmic de 10 A per a la línia d’enllumenat.

S’instal·laran punts de llums en l’interior de les cambres de comptadors d’aigua, electricitat i 
telecomunicacions així com en la cambra de neteja contigua a les d’instal·lacions.

Instal·lacions d’iluminació d’emergència i senyalització:

Es disposaran en els replà d’escala, sobre els registres i armaris elèctrics.  Tots els circuits 
disposaran de toma a terra.

Últimes disposicions:

- La separació entre quadres o xarxes elèctriques i les canalitzacions paral·lels d’aigua,
calefacció o gas, serà un mínim de 30 cm, i de 5 cm respecte de les instal·lacions de telefonia, 
intèrfon o antenes.

- Qualsevol part de la instal·lació interior, quedarà a una distancia no inferior a cinc 
centímetres (5 cm) de la resta de canalitzacions.

- El tub de protecció de la instal·lació interior, penetrarà mig centímetre en cada una de las 
caixes, i presentaran els següents radis mínims de curvatura:

Diàmetre mínim     Radi mínim

13                            75

16                      86

23                          115
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- Els tubs de protecció aïllants flexibles seran de PVC corrugat. Estables fins 60°C. Estancs i 
no   propagadors de flama.

- Els conductors seran unipolars rígids de coure recuit. Aïllament de polietilè reticular, o de 
etilè propilè i coberta de PVC, per a tensions nominals de mil volts (1000 v). 

- Línia de força motriu del ascensor: Serà la línia que enllaça el comptador de serveis generals 
amb el quadre general de distribució de l’ascensor. Anirà dintre d’un tub de protecció, 
estenent-se per zones comuns de l’edifici.

8.2.9.5. Sanejament.

La present instal·lació assegura la perfecta evacuació tant dels desguassos d'aigües pluvials 
situats en la coberta com els desguassos d'aigües residuals situats en les cuines i els banys.
La recollida d’aigües es realitza de forma independent, és a dir, per una part les aigües pluvials 
de cobertes i terrasses i per l’altre les aigües fecals o negres d’apartaments i locals.

Per a la realització d'aquesta s’utilitza com principal element les canonades de polipropilè 
(PP).

El punts més alt de sanejament es troben situat en coberta, en la qual trobem situats els punts 
de recollida d'aigües pluvials mitjançant baixants de diàmetre 110 mm de PP. La superfície 
màxima de recollida d’aigües pluvials és d'uns 36 m² aproximadament, estan la mitja cap als 
25 m², procurant que la circulació de les aigües no quedi interrompuda per cap torre 
d'evacuació de fums o de baixants residuals.
En coberta es troba la ventilació dels baixant fecals. Aquests s’elevaran com mínim 2,00 mts 
per sobre la coberta, i portaran col·locat en els seu extrem un barret per evitar la entrada 
d’elements no desitjats.

El sanejament en els apartaments seran els encarregats de recollir les aigües residuals 
d’aigües i cuines.

Depenent l’element de recollida el diàmetre del desguàs seran el següent:

Lavabo 32 mm
Vàter amb cisterna 110 mm
Rentaplats 50 mm
Rentadora 50 mm
Dutxa 50 mm
Aigüera 50 mm
Banyera 50 mm

El diàmetre dels baixants pluvials es de 110 mm i circularan pels conductes tècnics realitzats 
amb tancaments de guix laminats. El vàter es l’únic element que sempre ha de connectar 
directament amb el baixant vertical. La pendents aproximada dels conductes d’evacuació dels 
sanitaris serà del 3%.

Exceptuant el vàter, tots els elements sanitàries deuran portar en la seva sortida un sifó per 
evitar la pujada de mals olors en les estances humides.

Els conductes procedents d’aigüeres i lavabos es col·locarà per l’interior dels paraments de 
guix laminat. En canvi, els conductes de vàters i dutxes o banyeres aniran pel paviment, 
sempre que la distància no sigui elevada ( en vàters superiors a 1 mts). En el cas que les 
distàncies fossin elevades aquestes conduccions es penjarien del sostre de l’apartament 
inferior.

En el peu de cada baixant es col·locarà una arqueta de pas de material plàstic i dimensions 
40x40x60, col·locada sota un llit de sorra o grava compactada o un llit de formigó pobre. A 
partir de l’arquet es col·locaran els col·lectors de recollida (pluvial i fecal) que aniran recollint 
els diferents ramal provinents de la totalitat dels baixants. Els diàmetres dels col·lectors son de 
125 mm o 140 mm. Aquestes aniran soterrats i descansaran sobre un llit de formigó pobre i 
envoltats de sorra.

A una distància no més llunyana de 15 mts sobre l’arqueta de pas es col·locarà una arqueta 
sifònica de 70 x 70 cm realitzada a fàbrica ceràmica presa a morter de cal i revestida de morter 
de ciment. 

La pendent aproximada dels col·lectors serà d’un 2%

8.2.9.6. Evacuació de fums i ventilació banys.

La evacuació de fums de cocció de les cuines es realitzarà mitjançant campanes extractores
de la casa Teka model DM 60 amb una capacitat d’extracció de 240 i 780 m³/h (mínim i 
màxima).

Dimensions de la campana extractora DM 60 de la casa Teka

El conducte de connexió entre el muntant i la campana es realitzarà mitjançant conducte 
flexible de diàmetre 110 mm, el qual es col·locarà per sobre del fals sostre o per l’interior dels 
armaris superiors.

El muntants seran individuals, és a dir, per cada campana extractora hi haurà un muntant, 
seran de xapa d’acer galvanitzat de paret simple helicoïdal de diàmetre 150 mm.
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En coberta, el muntants sobrevolarà el pla horitzontal del paviment un mínim de 2,00 mts i es 
col·locarà en el seu extrem un aspirador per la ventilació addicional de les cuines.

Aspirador per a ventilació addicional de cuines

La ventilació dels quartos de bany es realitzarà mitjançant obertures d’extracció de diàmetre 
125 mm. Aquestes es connectaran al muntant de xapa d’acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal de diàmetre 150 mm. En l’extrem del conductes de ventilació es col·locarà un 
aspirador per a ventilació mecànica. Aquests conductes també hauran de sobrevolar un mínim 
de 2,00 mts respecte el paviment de la coberta.

Aspirador per a ventilació mecànica

8.2.9.7. Telecomunicacions.

El projecte d'instal·lacions de telecomunicacions  ha de garantir la previsió d'espais per a la 
implantació de les infraestructures de telecomunicacions segons el RD Llei 1/98 . 

Al seu torn el RD 401/2003, d'àmbit estatal té per objecte establir la normativa tècnica de 
telecomunicacions relativa a la infraestructura comuna de telecomunicacions ( ICT ) per a 
l'accés als serveis de telecomunicació; les especificacions tècniques de telecomunicació que 
s'haurien d'incloure en la normativa tècnica bàsica de l'edificació que reguli la infraestructura 
d'obra civil en l'interior dels edificis per a garantir la capacitat suficient que permeti l'accés als 
serveis de telecomunicació i el pas de les xarxes dels diferents operadors. 

L’edifici disposa següents serveis: 
• Telefonia Bàsica
• Televisió Terrestre i televisió per cable

De la Televisió, la instal·lació ha de permetre la distribució dels senyals procedents de dos 
operadors, encara que no sigui obligatòria la instal·lació d'antenes parabòliques.

Per a la realització de la previsió d'espais en el nostre edifici es pren com a paràmetres 
generals que la nostra instal·lació discorre des de l'arqueta d’entrada i mitjançant la 
canalització exterior per zones comunes per a no tenir cap servitud de passada per a accedir a 
la mateixa. 

La canalització exterior dóna pas a l'armari d'enllaços o Punt d'Entrada General de la 
Instal·lació. Aquest tram discorre en tot moment enterrada en el paviment. Des de RITI i aeri 
en el fals sostre es dirigeixen els tubs cap als muntants i cap al RITS, que al seu torn s’uneix
mitjançant la canalització vertical als registres de planta que subministren als usuaris. 

La canalització principal connecta també el RITS, situat sotacoberta. Des dels armaris de 
planta i mitjançant una canaleta superficial de PVC donem subministrament a l'usuari ( registre 
accés usuari ), des del qual mitjançant la instal·lació interior es realitza la previsió de preses de 
l'habitatge en funció del numero d'estades. De la televisió i televisió per cable, la instal·lació ha 
de permetre la distribució dels senyals procedents de dos operadors, encara que no sigui 
obligatòria la instal·lació d'antenes parabòliques.

Els elements que constitueixen la infraestructura comú de telecomunicacions la podem dividir 
en els següents punts:

• Captació i distribució de les senyals de radiodifusió sonora i televisió terrenal

• Distribució de les senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit

• Accés i distribució del servei de telefonia disponible

• Accés i distribució dels serveis de telecomunicacions de banda ample
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Captació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i televisió terrenal

La solució tècnica adoptada per a la captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió 
sonora i televisió estarà composta per els següents elements:

Elements de captació:

• Conjunt d'elements encarregats de rebre els senyals de radiodifusió sonora i televisió 
procedents d'emissions terrenals. Estan composts per les antenes, mastelers i altres 
sistemes de subjecció necessaris, així com tots aquells elements actius o passius 
encarregats d'adequar els senyals per a ser lliurades a l'equipament de capçalera. El 
senyal captat per l’antena arriba, mitjançant el seu corresponent cable coaxial fins als 
equips de capçalera.

Equips de capçalera:

• Conjunt de dispositius encarregats de rebre els senyals dels diferents sistemes 
captadors i adequar-los per a la seva distribució a l'usuari en les condicions de qualitat i 
quantitat desitjades. S’instal·len en els RITS.

Xarxa:

• Es el conjunt d’elements necessaris per a assegurar la distribució de las senyals des de 
l’equip de capçalera fins les preses d’usuari. Es divideix en tres parts:

• La xarxa de distribució és la part de la xarxa que enllaça l'equip de capçalera amb la 
xarxa de dispersió. Comença a la sortida del dispositiu de barreja de la capçalera, i 
finalitza en els elements que permeten la segregació dels senyals a la xarxa de 
dispersió a través dels derivadors situats en els registres secundaris. Cadascuna de 
les dues sortides coaxials és repartida entre les diferents verticals de la canalització 
principal, de manera que en la xarxa de distribució estiguin sempre presentis 
ambdues sortides.

Número de 
verticals

Capçalera 1 3

• La xarxa de dispersió és la part de la xarxa que enllaça la xarxa de distribució amb la 
xarxa interior d'usuari. Comença a la sortida dels derivadors i finalitza en els punts 
d'accés a usuari (PAU), a partir dels quals comença la xarxa interior d'usuari. 

• La xarxa interior d'usuari és la part de la xarxa que, enllaça amb la xarxa de 
dispersió en el punt d'accés a usuari i permet la distribució dels senyals en l'interior 
dels domicilis o locals fins a les preses d'usuari. La presa d'usuari és el dispositiu 
que permet la connexió a la xarxa dels equips d'usuari necessaris per a accedir als 
diferents serveis. 

Senyals de radiodifusió sonora y televisió terrenal que es reben en l’emplaçament de l’antena:

TV analògica

Can
al

Program
a

Freqüència
(MHz)

Intensitat de 
campo

(dBµV/m)

C21 TVE2 471.25 75.00

C22 La 
Sexta 479.25 75.00

C23 Antena 
3 487.25 75.00

C25 Cuatro 503.25 75.00

C27 Tele 5 519.25 75.00

C28 TV 3 527.25 75.00

C29 K3 33 535.25 75.00

C30 TVE1 543.25 75.00

El tipus de modulació es AM-BLV TV.
La freqüència es la corresponent a la 
portadora de vídeo.

Televisión terrestre digital (TTD)

Can
al Programa Freqüència

(MHz)

Intensitat de 
campo

(dBµV/m)

C24 TL06B 
(MATARO) 498.00 63.94

C61 Xarxa
autonòmica 794.00 68.00

C64 RGN 818.00 68.26

C66 RFU-66 834.00 68.42

C67 RFU-67 842.00 68.51

C68 RFU-68 850.00 68.59

C69 RFU-69 858.00 68.67

El tipus de modulació es COFDM-TV.
La freqüència es la corresponent a la mitja del 
canal.
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Radio analògica

Banda de 
freqüències

(MHz)

Freqüència
(MHz) Modulació

Intensitat de 
campo

(dBµV/m)

87,5-108 (BII) 97,75 FM 70.00

La freqüència es la corresponent a la mitja de la banda.

Radio digital (DAB)
Banda de 

freqüències
(MHz)

Freqüència
(MHz) Modulació

Intensitat de 
campo

(dBµV/m)

195-223 209 COFDM-
Radio 58.00

La freqüència es la corresponent a la mitja de la banda.

Distribució de les senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit

Per a la distribució de les senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit es preu la 
instal·lació de dues antenes receptores.

L’emplaçament del suport de les antenes per als serveis de radio i televisió terrenal s’indica en 
els planells i es col·locarà a la coberta.

Els suports per a les antenes estan constituïts per un pal de les següents característiques:

Suport

Ubicació Longitud
(m)

Diàmetre
(mm)

Espesso
r

(mm)

Coberta 3.00 45.00 2.00

Cada suport portarà instal·lades les següents antenes:

Característiques de les antenes instal·lades
Banda de 

freqüències Tipus Guany

UHF (470-862 MHz) Antena de 27 elements 14.00 dB
BII/FM (87.5-108 
MHz)

Dípol plegat circularment
(omnidireccional) 1.00 dB

DAB (195-223 MHz) Antena Yagi de 3 elements 8.00 dB

La ubicació en el pal es realitzarà guardant una separació mínima d’un metre entre cada una 
d’elles.

La mescla de les senyals de TV terrenal i TV per satèl·lit es realitzarà en els mescladors de 
RF-FI disposats a la capçalera de radio i TV terrenal.  

L’usuari tindrà la possibilitat de seleccionar manualment la plataforma desitjada realitzant les 
connexions pertinents en el corresponent PAU.

Accés i distribució del servei de telefonia disponible

Únicament s’ha previst l'accés dels usuaris de les unitats d'ocupació al servei de telefonia 
bàsic. No es considera, per tant, el servei a través d'una xarxa digital de serveis integrats 
(RDSI). 

La topologia de la xarxa és en estrella, permetent a l'usuari disposar de cables exclusius entre 
el punt d'accés a usuari (PAU) i el punt d'interconnexió. Des del PAU partiran els cables 
pertinents, per l'interior de la unitat d'ocupació, fins a cadascuna de les bases d'accés de 
terminal (BAT). 

La xarxa interior de l'edifici és el conjunt de conductors, elements de connexió i equips actius 
(no necessaris en aquest cas) que s'han d'instal·lar per a establir la connexió entre les bases 
d'accés de terminal (BAT) i la xarxa exterior d'alimentació. 

La totalitat de la xarxa es divideix en els següents trams: 

• Xarxa d'alimentació: Els operadors del servei de telefonia bàsica accediran a l'immoble 
a través de la xarxa d'alimentació. Aquesta s’introdueix a través de l'arqueta d'entrada i 
de la canalització externa fins al punt d'entrada general, des de on parteix la canalització 
d'enllaç fins a arribar al registre principal, situat en el recinte d'instal·lacions de 
telecomunicacions. El disseny i dimensionament de la xarxa d'alimentació, així com la 
seva realització, seran responsabilitat dels operadors del servei de telefonia al públic 
que accedeixin a l'edifici. 

• Xarxa de distribució: És la part de la xarxa que perllonga la xarxa d'alimentació i realitza 
la distribució per l'immoble. Comença en el punt d'interconnexió, situat en el registre 
principal i, a través de les canalitzacions principals, escomet als punts de distribució 
situats en els registres secundaris, on enllaça amb la xarxa de dispersió. És única, amb 
independència del nombre d'operadors que poguessin donar servei a l'immoble. La 
xarxa de distribució es configura en 3 verticals independents.

• Xarxa de dispersió: És la part de la xarxa que uneix la xarxa de distribució amb els 
punts d'accés a usuari en cada unitat d'ocupació. Està formada pel conjunt de parells 
individuals (cables d'escomesa interior). El seu disseny i realització són responsabilitat 
de la propietat de l'immoble. Part dels punts de distribució situats en els registres 
secundaris i, a través de la canalització secundària, enllaça amb la xarxa interior 
d'usuari escometent als punts d'accés a usuari, situats en els registres de terminació de 
xarxa en l'interior de les unitats d'ocupació. 

• Xarxa interior d'usuari: És la part de la xarxa que es distribueix per l'interior de cada 
unitat d'ocupació. Comença en els punts d'accés a usuari (PAU) i, a través de la 
canalització interior d'usuari, finalitza en les bases d'accés terminal (BAT), situades en 
els registres de presa. El seu disseny i realització són responsabilitat de la propietat de 
l'immoble. 
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• Elements de connexió: Són els elements utilitzats com punts d'unió o terminació dels 
trams de xarxa definits anteriorment i es divideixen en:

o Punt d'interconnexió o punt de terminació de xarxa: Realitza la unió entre les 
xarxes d'alimentació dels operadors de servei i la xarxa de distribució de la ICT 
de l'immoble.

o Punt de distribució: Enllaça les xarxes de distribució i de dispersió que formen 
part de la ICT de l'immoble.

o Punt d'accés a usuari (PAU): Realitza la connexió entre la xarxa de dispersió i la 
xarxa interior d'usuari de la ICT de l'immoble.

o Bases d'accés terminal (BAT): Realitza la unió entre la xarxa interior d'usuari i 
cadascun dels terminals telefònics.

Accés i distribució dels serveis de telecomunicacions de banda ample

Inicialment no es contempla el cablejat de la xarxa, sinó que es planteja la infraestructura de 
canalitzacions necessària per a la seva futura implantació per l'operador corresponent. En 
totes les canalitzacions previstes en la ICT es deixarà instal·lat un fil guia que serà de filferro 
d'acer galvanitzat de 2 mm de diàmetre, o una corda plàstica de 5 mm de diàmetre, 
sobresortint 20 cm cadascun dels extrems de la mateixa. 

Topologia de la xarxa:

• Xarxa d'alimentació: Els diferents operadors escometran amb les seves xarxes 
d'alimentació a l'edifici, arribant al RITI, bé a través de cable, o bé via ràdio fins al RITS i 
des d'aquí mitjançant cable fins al RITI. En aquest recinte col·locaran els seus equips 
d'adaptació, facilitant un nombre suficient de sortides per a poder subministrar servei de 
telecomunicacions per cable a tots els possibles usuaris de l'edifici. Si la xarxa 
d'alimentació és per mitjans radioelèctrics, els equips d'adaptació es col·locaran en el 
RITS i es connectaran als equips de distribució en el RITI, per a això els cables 
necessaris s'allotjaran en un dels tubs lliures de la canalització principal. Com previsió 
d'espai per a la col·locació dels equips dels diferents operadors, es reservaran, tant en 
el RITI com en el RITS, dos buits (un per cada operador previst), amb unes dimensions 
(ample x alt x fons) de 500x1000x500 mm i 300x1000x300 mm respectivament. 

• Xarxa de distribució: La connexió des del punt d'interconnexió fins als usuaris es 
realitzarà a través de la xarxa de distribució, amb configuració en estrella, i durà els 
senyals fins a cada punt de terminació de xarxa o Punt d'Accés a Usuari (PAU) en 
l'interior de les unitats d'ocupació. La seva instal·lació i disseny seran responsabilitat de 
l'operador del servei. 

• Punt d'interconnexió o punt de distribució final: Realitza la unió entre les xarxes 
d'alimentació dels operadors de servei i la distribució de la ICT de l'immoble. Es troba 
situat en els distribuïdors col·locats en els diferents registres principals, independents 
per a cada operador. 

• Punt de terminació de xarxa o punt d'accés a usuari: Es definirà de forma contractual 
entre operador i usuari, depenent de l'equipament disponible en l'interior de les unitats 
d'ocupació per a aquest servei.

La infraestructura general la componen les següents parts: arqueta d'entrada i canalització 
externa, canalitzacions d'enllaç, recintes per a instal·lacions de telecomunicació, registres 
principals, canalització principal i registres secundaris, canalització secundària i registres de 
passada, registres de terminació de xarxa, canalització interior d'usuari i registres de presa. 

Tots aquests components es descriuen a continuació: 

• Arqueta d'entrada i canalització externa: Permeten l'accés a l'immoble dels serveis de 
telefonia bàsica i RDSI, així com els de telecomunicacions per cable. La canalització 
externa accedeix a la zona comuna de l'immoble mitjançant un element passamur, que 
acabarà en un registre situat en la cara interior de la façana exterior i que conté el punt 
d'entrada general. A continuació s'enumeren i descriuen aquests elements: 

o Arqueta d'entrada, de 400x400x600 mm, fins a 20 PAU
o Canalització externa enterrada formada per 4 tubs de polietilè de 63 mm de 

diàmetre.
• Registres d'enllaç: 

o Serveis amb xarxa d'alimentació per cable (TB+RDSI i TLCA). El punt d'entrada 
general és l'element passamur per on la canalització externa accedeix a la zona 
comuna de l'immoble. Acabarà per l'interior de l'edifici en un registre. Per a 
facilitar l'estesa dels cables s'han disposat registres. 
§ Arqueta de registre d'enllaç en canalització d'enllaç inferior enterrada en 

ICT, de 400x400x400 mm 
o Serveis amb xarxa d'alimentació radioelèctrica Per a facilitar l'accés de la 

canalització d'enllaç superior de l'immoble, es preveu la instal·lació de registres 
en aquells punts de la xarxa en els quals sigui necessaris. Les característiques 
del registre seran les següents:
§ registre d'enllaç superior format per armari de 360x360x120 mm, amb cos 

i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament interior.

• Canalització enterrada d'enllaç inferior: La canalització d'enllaç inferior és la qual 
distribueix els cables de les xarxes d'alimentació, des del punt d'entrada general fins al 
recinte d'instal·lacions de telecomunicacions corresponent.

• Canalització d'enllaç inferior enterrada formada per 4 tubs de polietilè de 63 mm de 
diàmetre.

• Canalització d'enllaç superior: La canalització d'enllaç superior és la qual distribueix els 
cables que van des dels sistemes de captació fins al RITS. Els cables aniran sense 
protecció entovada fins a l'element passamurs. Dintre de l'immoble, la canalització tindrà 
les següents característiques: 

o canalització d'enllaç superior de 4 tubs de PVC rígid de 40 mm de diàmetr

• Recinte d'instal·lacions de telecomunicacions inferior: És el local on s'instal·laran els 
registres principals de telefonia equipats amb les regletes de sortida de l'immoble, i es 
reservarà espai per als diferents operadors dels serveis de telecomunicació de telefonia 
bàsica (TB), RDSI i de telecomunicació de banda ampla (TLCA). A la zona inferior del 



PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’UN EDIFICI HOTELER A PETITS APARTAMENTS TURÍSTICS
A LA POBLACIÓ DE CANET DE MAR

95

recinte escometran els tubs que formen la canalització d'enllaç inferior, sortint per la part 
superior els corresponents a la canalització principal. Estarà situat en zona comunitària i 
sobre la rasant. S'ha evitat, en la mesura del possible, el seu emplaçament sota la 
projecció vertical de canalitzacions o desguassos. Les seves dimensions es troben en 
els planells relatius a telecomunicacions.

• Recinte d'instal·lacions de telecomunicacions superior: És el local on s'instal·laran els 
elements necessaris per al subministrament dels serveis de RTV, tant terrenal com via 
satèl·lit. A més, es reservarà espai per als possibles registres de TB i TLCA d'operadors 
les xarxes dels quals d'alimentació siguin radioelèctriques. Les seves dimensions es 
troben en els planells relatius a telecomunicacions.

• Registres principals: Són armaris (en el cas de telefonia) o buits previstos (cas de 
telecomunicacions per cable) en els recintes de telecomunicacions per a instal·lar tant 
les regletes d'entrada i sortida com els equips dels operadors. Per a telefonia, el registre 
principal contindrà el punt d'interconnexió i se situarà en el RITI. Aquest punt 
d'interconnexió estarà contingut en un armari de polièster les dimensions interiors del 
qual seran, com a mínim, de 450x400x150 mm (alt x ample x fons), i suficients per a 
permetre la instal·lació de les regletes.

• Canalització principal i registres secundaris: La canalització principal és la qual suporta 
la xarxa de distribució de la ICT de l'edifici. Uneix els recintes inferior i superior (RITI i 
RITS), i a aquests amb els registres secundaris. Els registres secundaris es disposen 
intercalats en cada derivació de la canalització principal i serveixen per a poder 
segregar de la mateixa tots els serveis cap als registres de terminació de xarxa dels 
diferents usuaris. Tots els registres disposaran de porta amb pany i clau, i estaran 
situats en la zona comunitària. Els registres secundaris que contenen els punts de 
distribució estaran dotats amb els dos derivadors per als brancs de RTV i les regletes
per a la segregació de parells telefònics. A continuació s'enumeren i descriuen aquests 
elements: 

o Canalització principal encastada formada per 5 tubs de PVC flexible, corrugats, 
reforçats de 50 mm de diàmetre

o Registre secundari format per armari de 450x450x150 mm, amb cos i porta de 
planxa d'acer lacat amb aïllament interior 

• Canalització secundària i registres de passada: La canalització secundària és la qual 
suporta la xarxa de dispersió. Connecta els registres secundaris amb els registres de 
terminació de xarxa en l'interior de les unitats d'ocupació. La descripció i 
característiques dels diferents trams de la canalització es detallen a continuació: 

o Canalització secundària formada per 4 tubs de PVC flexible, corrugats, reforçats 
de 32 mm de diàmetre

o Canalització secundària formada per 3 tubs de PVC flexible, corrugats, reforçats 
de 25 mm de diàmetre

• Registres de terminació de xarxa: Connecten la xarxa secundària amb la xarxa interior 
d'usuari. En aquests registres s'allotgen els punts d'accés a usuari (PAU) dels diferents 
serveis. Aquests registres es col·locaran a més de 20 cm i menys de 230 cm del sòl. Els 
registres disposaran de presa de corrent o base d'endoll. Els registres de terminació de 
xarxa estan formats per: registre de plàstic de terminació de xarxa, format per caixa de 
plàstic de 300x500x60 mm per a TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI.

• Canalització interior d'usuari: És la qual suporta la xarxa interior d'usuari i uneix els 
registres de terminació de xarxa (RTR) amb els diferents registres de presa. Està 
realitzada per tubs corrugats de PVC de 20 mm de diàmetre, que discorren per l'interior 
de la unitat d'ocupació. El traçat de les línies serà en estrella. 

• Registres de presa: Són caixes encastades en la paret on s'allotgen les bases d'accés 
terminal (BAT) o preses d'usuari. Aquestes caixes tindran unes dimensions mínimes de 
64x64x42 mm. A més, per a la fixació de l'element de connexió (BAT o presa d'usuari), 
haurien de disposar de, almenys, dos orificis per a cargols, amb una separació mínima 
entre si de 60 mm. Els registres de presa tindran en els seus voltants, a una distància 
màxima de 50 cm, una presa de corrent altern o base d'endoll.

8.2.10. Aparell elevador

Es col·locaran dos ascensor en el projecte que compleixin amb la normativa i, un d’ells, 
adaptats per persones de mobilitat reduïda. 

Un dels dos aparells elevadors anirà situat en l’actual forat d’ascensor existent en l’edifici. 
Aquest ascensor s’ha modificat per poder reduir el forat d’ascensor actual i d’aquesta manera 
poder complir la normativa d’evacuació i la d’habitabilitat, ja que en l’actualitat el passadís 
existent entre l’ascensor i les estances properes era de dimensions reduïdes. 

Aquest és un ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 0.63 m/s 
per a 4 persones (300 kg) de 4 parades (9 m), maniobra universal simple portes d'accés de 
maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, 
cabina amb porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat  d’acabats mitjana.
L’ascensor és el model 406 H2 AA de la casa Enor.

L’altre ascensor col·locat  es situarà al cos sud-oest. Amb anterioritat s’haurà de realitzar les 
obertures per el pas de l’elevador, les quals ja s’han mencionat en l’apartat d’estructures. 
Aquest aparell elevador estarà adaptat per a persones de mobilitat reduïda.

És un ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, 
sistema d'accionament de 2 velocitats, 4 parades (9 m), maniobra universal simple, portes 
d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer 
pintat, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer pintat i qualitat 
d'acabats mitjana. L’ascensor és el model EC2 610 AA de la casa Enor.

S’adjunten en els annexes les fitxes tècniques dels dos aparells.

8.2.11. Protecció i senyalització

Els elements de protecció existents (baranes de balconeres i d’escala de ferro de fosa) es 
restauraran, amb substitució d’elements deteriorats. Es realitzarà un decapat de la pintura i 
s’eliminarà l’òxid existent i es netejaran les unions amb raig d’aire a pressió. Finalment 
s’aplicarà un esmalt antioxidant adequat per aquest tipus de superfícies. 
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8.3. Memòria justificativa de càlcul i compliment del CTE i altres normatives.

8.3.1. Seguretat estructural (DB-SE).

Sustentació de l’edifici

El tipus de nova fonamentació prevista i es descriu a l’apartat 8.2.1 (descripció de la 
fonamentació de la memòria constructiva) .

Les característiques del terreny considerades son les següents:

• La fonamentació de l’edifici es situa en un estrat descrit com: “Sauló”.

• La profunditat de fonamentació respecte el rasant es de 0.40 m.

• La tensió admissible màxima prevista per aquest tipus de fonamentació és de 2 
kg/cm².

Nota: Aquestes característiques del terreny son  suposicions degudes a una inspecció visual del terreny d’un 
solar veí. Pel tipus de vivenda i tipus de terreny, s’hauria de realitzat un estudi geotècnic  amb un mínim de tres 
sondejos mecànics seguint les indicacions descrites en l’annexa C del Document Bàsic SE-C.

Fonamentació

Les sabates de fonamentació a realitzar s’han dimensionat per a suportar els axils especificats 
per la normativa, obtinguts com una fracció de les càrregues vertical dels elements de 
fonamentació.

A més, es comproven les dimensions geomètriques mínimes, armats necessaris per flexió i 
tallant, quanties mínimes, longitud d’ancoratges, separacions mínimes...

Estructura portant

Els nous elements portants verticals es dimensiones amb els esforços originats per les bigues i 
forjats que suporten. 

L’estructura portant horitzontal es considera com un pany carregat per les accions gravitatòries 
degudes al pes propi dels mateixos, càrregues permanents i sobrecàrregues d’ús. Els esforços 
originats (flectors i tallants) son resistits pels panells de fusta contralaminada (segons taules 
adjuntes) i per les biguetes de fusta i per les biguetes de formigó existents en els forjats 
actuals, sent la resistència del conjunt superior als esforços sol·licitats.

Materials 
En el present projecte s’ha considerat la utilització dels següents materials:

• Formigó:

POSICIÓ TIPIFIC. FCK 
(N/mm²)

CONSISTE
NCIA

TAM.MAX. 
ÀRID AMBIENT

Contingut 
min.cime

nt (kg)
Relació 

a/c

Fonaments
(Formigó 
de neteja)

HM-
20/T/20/I 20 Tova 20 I 200 0.65

Fonaments HA-
25/T/40/IIa 25 Tova 40 IIa 275 0.60

Capa de 
compressió 

HA-
25/T/12/I 25 Tova 12 I 250 0.65

• Acer per armadures:

POSICIÓ TIPUS D’ACER LÍMIT ELÀSTIC (N/mm²)
Fonaments B 500 S 500

Capa de compressió B 500 T 500

• Perfils d’acer laminat: 

POSICIÓ TIPUS D’ACER LÍMIT ELÀSTIC (N/mm²)
Pilars S 275 JR 275

Bigues, biguetes S 275 JR 275

Les constants de l’acer laminat tingudes en conte per al càlcul del elements metàl·lics son 
les següents:

• mòdul elàstic 2.100.000 kg/cm2
• mòdul d’elasticitat transversal 810.000 kg/cm2
• coeficient de Poisson 0.3
• densitat 7850 kg/m3
• coeficient de dilatació tèrmica 0.000012 m/mºC
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• Alumini: 

POSICIÓ TIPUS D’ALUMINI LÍMIT ELÀSTIC (N/mm²)
Biguetes lluerna AL 7000 80

Les constants de l’alumini tingudes en conte per al càlcul dels lluerna són els següents:

• mòdul elàstic 710.000 kg/cm2
• mòdul d’elasticitat transversal 267.000 kg/cm2
• densitat 2700 kg/m3
• coeficient de dilatació tèrmica 0.000023 m/mºC

• Fusta contralaminada (panells KLH): 

NOTA: Característiques facilitades per KLH

• Tancaments ceràmics: 

POSICIÓ TIPUS DE FABRICA
RESISTÈNCIA 

CARACTERÍSITCA A 
COMPRESSIÓ (N/mm²)

Tancaments de càrrega Maó perforat + morter M10 20

Les parets de fàbrica resistents seran ceràmiques de 15 cm de gruix com a mínim, amb morter 
ordinari de tipus M-10 plàstic, amb junta de 10 mm  i resistència a compressió dels elements 
ceràmics de 20 N/mm².  

Anàlisi estructural i dimensionat 

Procés
El procés de verificació estructural de l'edifici es descriu a continuació: 
- Determinació de situacions de dimensionament. 
- Establiment de les accions. 
- Anàlisi estructural. 
- Dimensionament. 

Situacions de dimensionament
- Persistents: Condicions normals d'ús.
- Transitòries: Condicions aplicables durant un temps limitat. 

- Extraordinàries: Condicions excepcionals en les quals es pot trobar o a les quals pot resultar 
exposat l'edifici (accions accidentals). 

Període de servei (vida útil)
En aquest projecte es considera una vida útil per a l'estructura de 50 anys. 

Mètodes de comprovació: Estats límit 
Situacions que, de ser superades, es pot considerar que l’edifici no compleix amb algun dels 
requisits estructurals per als quals ha estat concebut.

Estats límit últims
Situació que, de ser superada, existeix un risc per a les persones, ja sigui per una posada fora 
de servei o per col·lapse parcial o total de l'estructura. Com estats límits últims s'han 
considerat els deguts a: 
- Pèrdua d'equilibri de l'edifici o per una banda d'ell. 
- Deformació excessiva. 
- Transformació de l'estructura o de part d'ella en un mecanisme. 
- Trencament d'elements estructurals o de les seves unions. 
- Inestabilitat d'elements estructurals. 

Estats límit de servei
Situació que de ser superada afecta a: 
- El nivell de confort i benestar dels usuaris. 
- El correcte funcionament de l'edifici. 
- L'aparença de la construcció.

Accions

Classificació de les accions
Les accions es classifiquen, segons la seva variació amb el temps, en els següents tipus: 
- Permanents (G): són aquelles que actuen en tot instant sobre l'edifici, amb posició constant i 
valor constant (pesos propis) o amb variació menyspreable. 
- Variables (Q): són aquelles que poden actuar o no sobre l'edifici (ús i accions climàtiques).
- Accidentals (A): són aquelles la probabilitat de les quals d'ocurrència és petita però de gran 
importància (sisme, incendi, impacte o explosió). 
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Valors característics de les accions
Els valors de les accions estan reflectides en la justificació de compliment del document DB ES 
AE ( veure apartat 3.1.4 ).

Model per el anàlisi estructural

Per a la comprovació dels elements lineals comprovats i calculats (pilars, biguetes, llindes...) 
s’ha emprat el programa de càlcul d’estructures Metal 3d de la empresa CYPE Ingenieros SA.
El programa realitza un càlcul espacial per mètodes matricials, considerant tots el elements 
que defineixen la estructura.
En el cas de les comprovacions dels forjats formats per panells de fusta contralaminada, s’han 
emprat els catàlegs d’estàtica general i els diagrames de medició de la casa KLH (adjuntats la 
memòria).

Verificacions basades en coeficients parcials

En la verificació dels estats límit mitjançant coeficients parcials, per a la determinació de 
l'efecte de les accions, així com de la resposta estructural, s'utilitzen els valors de càlcul de les 
variables, obtinguts a partir dels seus valors característics, multiplicant-los o dividint-los pels 
corresponents coeficients parcials per a les accions i la resistència, respectivament. 

Verificació de l'estabilitat: Ed, estab > Ed, desestab 
- Ed, estab: Valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores. 
- Ed, desestab: Valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores. 

Verificació de la resistència de l'estructura: Rd > Ed
- Rd: Valor de càlcul de la resistència corresponent. 
- Ed: Valor de càlcul de l'efecte de les accions. 

Combinacions d'accions considerades i coeficients parcials de seguretat
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb 
els següents criteris: 
- Situacions no sísmiques 

- Amb coeficients de combinació 

- Sense coeficients de combinació

On: 
-Gk Acció permanent 
-Qk Acció variable 
-•G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
-•Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
-•Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

(i > 1) per a situacions no sísmiques 
-•A Coeficient parcial de seguretat de l'acció sísmica 

-•p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
-•a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 

(i > 1) per a situacions no sísmiques 
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de trencament. 

E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions: EHE-08-CTE

Deformacions: fletxes i desplaçaments horitzontals 
Segons l'exposat en l'article 4.3.3 del document CTE DB Es, s'han verificat en l'estructura les 
fletxes dels diferents elements. S'ha comprovat tant el desplom local com el total d'acord amb 
l'exposat en 4.3.3.2 d'aquest document.

Per tant, les fletxes màximes admeses a la totalitat dels forjats és de L/400, al considerar el 
envans de guix laminat com a envans ordinaris. En els cas dels lluerna la deformació màxima 
s’ha limitat a L/300.

En els cas dels desplaçaments horitzontals, és a dir, els desplom del pilars de l’estructura de 
l’ascensor s’ha limitat, L/250 entre plantes i L/500 en l’alçada total de l’edifici.

Per últim, l’assentament màxim admès en els elements de fonamentació es d’una polzada.
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Accions en l’edificació (DB SE AE)

Accions permanents (G)

- Pesos propis

Materials: kN/m3
Formigó armat 25.0
Formigó en massa 23.0
Morter de ciment 19.0
Morter de pendents d’àrids lleugers 9.0
Totxo calat 15.0
Totxana 12.0
Acer estructural 78.5

Revestiments: kN/m2
Enguixat 0.15
Arrebossat 0.20

Elements constructius superficials kN/m2
Forjat biguetes de fusta amb panells de fusta contralaminada 1.05
Forjat biguetes autoportants amb capa de compressió 4 cms 2.30
Formació de cobertes 1.00
Paviment de linòleum 0.35
Envans de guix laminat (repercussió) 0.60

Accions variables (Q)

Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega uniforme 
(kN/m²)

Zones residencials A1 Habitatges 2.00

Zona neteja i instal·lacions - 2.50
Coberta transitable accessible per ús 

comunitari F 2.00

Coberta transitable accessible només  
per manteniment G1 1.00

- Sobrecàrrega en balcons volats: La mateixa sobrecàrrega d’ús de la zona que serveix i una 
sobrecàrrega lineal a les vores de 2.0 kN/m2

- Accions sobre baranes i divisòries: Les baranes s’han dimensionat per una força 
horitzontal, lineal i uniforme aplicada a la vora superior de 0.80 kN/ml.

Accions tèrmiques:

No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal donat que no existeixen 
elements continus de més de 40 m i per tant no és necessari.

Càrrega de neu:

Zona climàtica d’hivern: Zona 2   
Alçada topogràfica: 0 m
Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0.50 kN/m2          
Coeficient de forma de la coberta inclinada 18.3º: • = 1    
Càrrega de neu considerada sobre la projecció horitzontal de la coberta inclinada:

qn = • · sk = 0.50 kN/m2
Càrrega de neu considerada sobre la coberta plana:

qn = • · sk = 0.50 kN/m2

Incendi:

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel 
DB SI, concretament segons l’annex C pels elements estructurals de formigó i l’annex D pels 
pilars metàl·lics de la façana. 

Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes 
derivades de l’incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en 
situació permanent afectades amb els coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en 
la situació extraordinària d’incendi i que s’especifiquen a l’apartat MC 3.3.1 d’aquesta memòria.

En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels 
bombers.

8.3.2. Document Bàsic de Salubritat (HS).

NOTA: Les justificacions, taules i resultats estan extretes del programa de càlcul d’instal·lacions de CYPE, versió 2009.1.d, 
amb compliment de l’actual normativa. S’ha realitzat un resumi solament s’han inclòs en el projecte aquells barems que s’han 
cregut oportuns per a que el tribunal pugui conèixer la metodologia seguida.

8.3.2.1. HS-1. Protecció front les humitats

Per tal de delimitar el risc previsible de presencia inadequada d’aigua o humitat en l’interior 
dels edificis i els seus tancaments s’indica la composició dels diferents elements que 
composen l’envolvent de l’edifici.
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- Murs:

Característiques:

- mur de gravetat, parcialment estanc (amb cambra d’aire).

Grau d’impermeabilitat:

Per tal de conèixer el grau d’impermeabilitat dels murs es necessari la realització d’un estudi 
geotècnic.  En aquest projecte no es disposa del document per tant, sabent que l’emplaçament 
de la finca es costaner i per les humitats aparegudes en el paviment de planta baixa, s’agafarà 
com a referència el de grau 3, amb una presencia d’aigua mitja, ja que la cara inferior del 
paviment en contacte amb el terreny es troba a la mateixa profunditat que el nivell freàtic o a 
menys de dos metres per sota.

Per tant per a un mur d’aquestes característiques haurà de complir:

- D4, execució de canaletes de recollida d’aigua dins la cambra del mur.
- V1, disposició d’obertures de ventilació a l’arrencada i coronació de la fulla interior.

La ventilació de les fulles interiors estaran disposades a portell.

- Paviments:

Característiques:

- mur de gravetat, parcialment estanc (amb cambra d’aire).
- Placa amb sub-base (solera armada amb una capa de bentonita de sodi sobre el 

formigó de neteja disposada sota el paviment (EPDM)).

Grau d’impermeabilitat:

Mantenint els criteris abans descrits el Grau de impermeabilitat es de 4, amb un coeficient de 
permeabilitat del terreny de 4 i una presencia d’aigua mitja.

Per tant per a un paviment d’aquestes característiques haurà de complir:

- C2, utilització de formigó de retracció moderada.
- C3, s’haurà d’aplicar una hidrofugació complementaria del paviment amb un 

producte líquid colmatador dels porus sobre la superfície terminada del mateix.
- I2, s’haurà de col·locar una làmina entre la capa de formigó de neteja i la base de la 

sabata.
- D1, s’haurà de col·locar una capa drenant  (làmina de nòduls) i una capa filtrant 

(geotèxtil), sobre el terreny situat sota el paviment.  La capa drenant es pot substituir 
per un emmacat de graves amb una làmina de polietilè per sobre.

- D2, s’hauran de col·locar tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament.
- P2, s’haurà d’encastar la solera en el mur.
- S1, es segellaran les troballes de les làmines d’impermeabilització del mur amb les 

del paviment.

- S2, es segellaran tots els junts del paviment amb una banda de PVC o amb perfils 
de cautxú expansiu o de bentonita de sodi (EPDM).

- S3, es segellaran totes les troballes entre el paviment i el mur amb una banda de 
PVC o amb perfils de cautxú expansiu o de bentonita de sodi /EPDM)

- Façanes:

Característiques:

- façana amb revestiment exterior.

Grau d’impermeabilitat:

- Terreny tipus I: vorera del mar d’una extensió mínima de 5 km.
- Classe d’envolvent de l’edifici, E0
- Alçada de l’edifici de 16 a 40 m.
- Zona eòlica, C.
- Grau d’exposició al vent, V1
- Zona pluviomètrica, III.
-

Per tant, el grau d’impermeabilització es de 4 i les façanes d’aquestes característiques hauran 
de complir:

- Planta baixa:

§ R1, el revestiment exterior tindrà una resistència mitja a la filtració, sent un 
revestiment continu d’espessor entre 10 i 15 mm, adherit al suport garantint la 
seva estabilitat, permeable al vapor d’aigua

§ B3, es disposarà d’una barrera de resistència molt alta a la filtració, prevista
d’una cambra d’aire ventilada i un aïllant no hidròfil on la cambra es col·locarà 
pel costat exterior de l’aïllant. Es disposarà en la part inferior de la cambra un 
sistema de recollida i evacuació d’aigua filtrada. L’espessor de la cambra serà 
de 3 a 10 cm. Es disposarà d’obertures de ventilació en la fulla interior. Es 
revestirà la cara interior de la fulla principal amb un revestiment continu 
estanc a l’aigua amb permeabilitat suficient al vapor.

§ C1, s’haurà d’utilitzar com a mínim una fulla principal d’espessor mig
(parament existent).

§ Disposició de sòcol amb revestiment continu de coeficient de succió inferior al 
3% i de 30 cm d’alçada.

§ Disposició de revestiment exterior amb armadura (malla de fibra de vidre) 
col·locades en tota la longitud del forjat, sobrepassant l’element fins 15 cm per 
sobre i 15 cm per sota de la primera filera de la fàbrica.

§ Disposició d’escopidor en el replanell de finestra amb pendent exterior de 10º i 
disposat sobre una barrera impermeable (làmina).  L’escopidor disposarà de 
goteró.
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- Plantes restants:

§ R1, el revestiment exterior tindrà una resistència mitja a la filtració, sent un 
revestiment continu d’espessor entre 10 i 15 mm, adherit al suport garantint la 
seva estabilitat, permeable al vapor d’aigua.

§ B1, es disposarà d’una barrera de resistència mitja a la filtració amb una 
cambra d’aire sense ventilar i un aïllant no hidròfil col·locat en la cara interior 
de la fulla principal (aïllament tèrmic)

§ C1, s’haurà d’utilitzar com a mínim una fulla principal d’espessor mig
(parament existent).

§ Disposició de revestiment exterior amb armadura (malla de fibra de vidre) 
col·locades en tota la longitud del forjat, sobrepassant l’element fins 15 cm per 
sobre i 15 cm per sota de la primera filera de la fàbrica.

§ Disposició d’escopidor en el replanell de finestra amb pendent exterior de 10º i 
disposat sobre una barrera impermeable (làmina).  L’escopidor disposarà de 
goteró.

- Ampits:

§ Disposició d’escopidor en la part alta de l’ampit per a l’evacuació de l’aigua de 
pluja amb una inclinació de 10º i prevista de goteró.

- Ràfecs:

§ Els ràfecs deuran de disposar d’un pendent cap l’exterior de 10º i si 
sobresurten mes de 20 cm del pla de façana estaran previstos d’una làmina
impermeable a la cara superior i disposar d’un minvell ceràmic.

§ Disposar d’un goteró en la vora exterior de la cara inferior.

8.3.2.2. HS-2. Recollida i evacuació de residus

L’edifici disposarà d'un magatzem de contenidors d'edifici per a les fraccions dels residus que 
tinguin recollida porta a porta, i, per a les fraccions que tinguin recollida centralitzada amb 
contenidors de carrer de superfície, ha de disposar d'un espai de reserva en el qual es pugui 
construir un magatzem de contenidors quan alguna d'aquestes fraccions passada a tenir 
recollida porta a porta.

El magatzem de contenidors té les següents característiques per el compliment del Document 
Bàsic: 

a) El seu emplaçament i el seu disseny serà tal que la temperatura interior no superi 30°C . 
b) El revestiment de les parets i el sòl serà impermeable i fàcil de netejar; les trobades 
entre les parets i el sòl seran arrodonides. 
c) Contarà una presa d'aigua dotada de vàlvula de tancament i un albelló sifònic en el sòl. 
d) Disposarà d'una il·luminació artificial que proporcioni 100 lux com a mínim a una altura 
respecte del sòl de 1 m i d'una base d'endoll fixa 16A 2p+T segons UNEIX 20.315:1994 . 
i) Satisfarà les condicions de protecció contra incendis que s'estableixen per als 
magatzems de residus en l'apartat 2 de DB SI 1.

La superfície destinada al magatzem de contenidors serà de 53,18 m². Es trobarà en planta 
baixa i tindrà accés directe des de el carrer Caldeta.

8.3.2.3. HS-3. Qualitat de l’aire interior

Conductes d’extracció per a ventilació mecànica

La secció nominal mínima de cada tram d’un conducte contigu a un local habitable, s’obté 
aplicant la fórmula:

S >= 2,5·qvt

'qvt' es el caudal d’aire en el tram del conducte (l/s), que es igual a la suma de tots els caudals que passen per les 
obertures d’extracció que van al tram

D’aquesta manera s’aconsegueix que el nivell sonor continu equivalent estandarditzat 
ponderat produït per la instal·lació no sigui superior a 30 dBA.

La secció nominal mínima dels conductes disposats en coberta s’obtenen mitjançant la 
fórmula:

S >= qvt

Aspiradors mecànics i extractors

Es dimensionen d'acord amb el cabal extret i per a una depressió suficient per a contrarestar 
les pèrdues de pressió previstes del sistema. 

Les pèrdues de pressió s'obtenen aplicant el mètode de Pèrdua de càrrega constant per unitat 
de longitud. 

Les pèrdues de càrrega per unitat de longitud s'obtenen aplicant la fórmula de Darcy-
Weisbach:

21
2

f

e

h vf
L D g

=

'hf/L' Pèrdua de càrrega per unitat de longitud;
'f' factor de fricció del conducte;
'De' diàmetre equivalent del conducte;
'v' velocitat de circulació del aire en el interior del conducte;
'g' acceleració de la gravetat;
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Els extractors per a ventilació addicional en cuines es dimensiona d’acord amb el caudal mínim 
necessari obtingut de la taula 2.1 (CTE DB-HS 3).

Caudal de ventilació mínims exigits

Caudal de ventilació mínim exigit 'qv' (l/s)

Por ocupant Por superfície útil 
(m2)

En funció d’altres 
paràmetres

Dormitoris 5
Sales de estar i 

menjadors 3

Banys 15 por local

2 (1)
Cuines

50 por local (2)
Trasters i zones 

comuns 0.7

Aparcament 120 por plaça

Locals

Magatzem de residus 10

(1) En las cuines amb sistema de cocció per combustió o dotades de calderes no estanques aquest caudal 
s’incrementa en 8 l/s.
(2) Aquest es el caudal corresponent a la ventilació addicional específica de la cuina,

8.3.2.4. HS-4. Subministrament d’aigua

Dades de l’obra

Caudal acumulat amb simultaneïtat
Pressió de subministrament en escomesa: 35.0 m.c.a.
Velocitat mínima: 0.5 m/s
Velocitat màxima: 2.0 m/s
Velocitat òptima: 1.0 m/s
Coeficient de Pèrdua de càrrega: 1.2 
Pressió mínima en punts de consum: 10.0 m.c.a.
Pressió màxima en punts de consum: 50.0 m.c.a.
Viscositat de agua freda: 1.01 x10-6 m2/s
Viscositat de agua calent: 0.478 x10-6 m2/s
Factor de fricció: Colebrook-White
Pèrdua de temperatura admissible en xarxa d’aigua calent: 5 °C

Biblioteca de materials
TUBS DE SUBMINISTRAMENT

Sèrie: PEX - 1
Descripció: Polietilè reticulat - 10Kg/cm² (60°)

Rugositat absoluta: 0.0200 mm
Referències Diàmetre interno

Ø12 8.4
Ø16 12.4
Ø20 16.2
Ø25 20.4
Ø32 26.1
Ø40 32.6
Ø50 40.8
Ø63 51.6

BIBLIOTECA D’ELEMENTS

Referències Tipus de Pèrdua Descripció

Caldera Pèrdua de 
pressió 2.50 m.c.a.

Clau de pas Pèrdua de 
pressió 0.25 m.c.a.

Vàlvula de retenció Pèrdua de 
pressió 0.35 m.c.a.

Xarxa de distribució

La instal·lació deu subministrar als aparells i equips que figuren en la següent taula:

Caudal instantani mínim per a cada tipus d’aparell

Tipus d’aparell
Caudal instantani mínim de agua freda

[dm3/s]
Caudal instantani mínim de A.C.S. 

[dm3/s]

Lavabo 0.10 0.065
Banyera 0.30 0.200

Vàter amb cisterna 0.10 -
Aigüera 0.20 0.100
Rentaplats domèstic 0.15 -

Rentadora domèstica 0.20 -

Dipòsit 
interacumulador 0.20 -

Aixeta en zones 
comuns 0.20 -
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En els punts de consum la pressió mínima és de: 
-120 kPa. per a aixetes comunes;
-150 kPa. per a productors d’aigua calenta. 

La pressió en qualsevol punt de consum no és superior a 400 kPa. 

La temperatura de ACS en els punts de consum ha d'estar compresa entre 50°C i 65°C. 
excepte en les instal·lacions situades en edificis dedicats a ús exclusiu d'habitatge sempre que 
aquestes no afectin a l'ambient exterior d'aquests edificis. 

Trams 

El càlcul s'ha realitzat amb un primer dimensionament seleccionant el tram més desfavorable 
de la mateixa i obtenint uns diàmetres previs que posteriorment s'han comprovat en funció de 
la Pèrdua de càrrega obtinguda amb els mateixos, a partir de la següent formulació: 

Factor de fricció:
2

0'9

5'740 '25· log
3'7· ReD

ε
λ

−
  = +    

On:

• Rugositat absoluta

D Diàmetre [mm]

Re Número de Reynolds

Pèrdues de càrrega:

2

(Re, )· ·
2r

L vJ f
D g

ε=

on:

Re Número de Reynolds

r Rugositat relativa

L Longitud [m]

D Diàmetre

v Velocitat [m/s]

g Acceleració de la gravetat [m/s2]

Aquest dimensionament s'ha realitzat tenint en compte les peculiaritats de la instal·lació i els 
diàmetres obtinguts són els mínims que fan compatibles el bon funcionament i l'economia de la 
mateixa. 

El dimensionament de la xarxa s'ha realitzat a partir del dimensionament de cada tram, i per a 
això s'ha partit del circuit més desfavorable que és el qual compte amb la major Pèrdua de 
pressió deguda tant al fregament com a la seva altura geomètrica.

El dimensionament dels trams s'ha realitzat d'acord al procediment següent: 

1)el cabal màxim de cada tram és igual a la suma dels cabals dels punts de consum 
alimentats pel mateix d'acord amb la taula que figura en l'apartat 'Condicions mínimes 
de subministrament'.

2)establiment dels coeficients de simultaneïtat de cada tram d'acord amb el criteri 
seleccionat

(Expressió simplificada): Canonades d'escomesa i d'alimentació:
3  1;

193 20  ;
10· 1

20  0.2;

Na kv
NaNa kv

Na
Na kv

≤ → =
+

< < → =
+

≥ → =

On::

Na Nombre d’apartaments

Muntants i instal·lació interior:
3  1;

13 26  · c;
1

26  0.2;

N ka

N ka
N

N ka

< → =

≤ ≤ → =
−

> → =

On:

N Nombre de consums

c 1.10 per a vivendes 1.50 per a locals

3)determinació del cabal de càlcul en cada tram com producte del cabal màxim pel 
coeficient de simultaneïtat corresponent.

4)elecció d'una velocitat de càlcul compresa dintre dels intervals entre 0.50 i 2.00 m/s.

5)obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la velocitat.

Comprovació de la pressió

S'ha comprovat que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable supera els 
valors mínims indicats en l'apartat 'Condicions mínimes de subministrament' i que en tots els 
punts de consum no se supera el valor màxim indicat en el mateix apartat, d'acord amb el 
següent: 

• S'ha determinat la Pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de pressió total de 
cada tram. Les perdudes de càrrega localitzades s'estimen en un 20 % al 30 % de la 
produïda sobre la longitud real del tram i s’avaluen els elements de la instal·lació on és 
coneguda la Pèrdua de càrrega localitzada sense necessitat d'estimar-la.
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• S'ha comprovat la suficiència de la pressió disponible: una vegada obtinguts els valors 
de les pèrdues de pressió del circuit, s'ha comprovat si són sensiblement iguals a la 
pressió disponible que queda després de descomptar a la pressió total, l'altura 
geomètrica i la residual del punt de consum més desfavorable.

Derivacions a estances humides i ramals d’enllaç

Els diàmetres de subministrament pels aparells de consum amb les seves respectives claus de 
pas serà el següent:

Aixeta comunitària 16 mm
Lavabo 16 mm
Vàter amb cisterna 16 mm
Rentaplats 20 mm
Rentadora 20 mm
Dutxa 20 mm
Aigüera 20 mm
Dipòsit acumulador (ACS) 20 mm
Banyera 25 mm

Xarxa d’A.C.S.

Per a les xarxes d'impulsió o anada de ACS s'ha seguit el mateix mètode de càlcul que per a 
xarxes d'aigua freda.

Per a determinar el cabal que circularà pel circuit de tornada, es podrà estimar que en l'aixeta 
més allunyada, la Pèrdua de temperatura serà com a màxim de 3°C des de la sortida del 
acumulador o intercanviador si escau. 

En qualsevol cas, no es recircularan menys de 250 l/h. en cada columna, si la instal·lació 
respon a aquest esquema, per a poder efectuar un adequat equilibrat hidràulic. 

El cabal de tornada s'estima segons regles empíriques de la següent forma:

• es considera que recircula el 10% de l'aigua d'alimentació, com a mínim. De qualsevol 
forma es considera que el diàmetre interior mínim de la canonada de tornada és de 16 
mm.

Aïllament tèrmic

L'espessor de l'aïllament de les conduccions, tant en l'anada com en la tornada, s'ha 
dimensionat d'acord a l'indicat en el 'Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis 
(RITE)' i en les seves 'Instruccions Tècniques complementàries (ITE)'.

Dilatadores 

En els materials termoplàstics es podrà aplicar l'indicat en la norma UNEIX ENV 12 108:2002. 

En tot tram recte sense connexions intermèdies amb una longitud superior a 25 m s'han 
d'adoptar les mesures oportunes per a evitar possibles tensions excessives de la canonada, 
motivades per les contraccions i dilatacions produïdes per les variacions de temperatura. El 
millor punt per a col·locar-los es troba equidistant de les derivacions més pròximes en els 
muntants.
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Comptadors

El calibre nominal dels diferents tipus de comptadors s'adequarà, tant en aigua freda com 
calenta, als cabals nominals i màxims de la instal·lació. 

8.3.2.5. HS-5. Evacuació d’aigües

Dades de l’obra
Edificis d’us residencial
Intensitat de pluja: 150.00 mm/h
Distancia màxima entre vàter i baixant: 1.00 m (En cas de superar la distància el desguàs del 
vàter es realitzar penjat del sostre inferior. En capa caps superarà la distància de 1.80 m).

Biblioteca de materials
TUBS DE SANEjAME0NT

Sèrie: PP
Descripció: Polipropilè
Coef. Manning: 0.009 

Referències Diàmetre
interno

Ø32 27.2
Ø50 44.0
Ø63 55.4
Ø75 66.0
Ø90 79.2
Ø110 96.8
Ø125 110.2
Ø140 123.4
Ø160 141.0
Ø180 158.6
Ø200 176.2
Ø250 220.4
Ø315 277.6

Xarxa d’evacuació petita

L’adjudicació d’unitats de desguàs a cada tipus d’aparell i el diàmetre de sifons i derivacions 
individuals s’estableixen en la següent taula, en funció del seu us (públic o privat).

Aparells sanitaris

Unitats de desguàs Diàmetre mínim per al sifó i la 
derivació individual (mm)Tipus d’aparell 

sanitari Us privat Us públic Us privat Us públic

Lavabo 1 2 32 40

Dutxa  2 3 50 50

Banyera 3 4 50 50

Vàter amb cisterna 4 5 110 110

Aigüera 3 6 50 50

Bonera sifònica 1 3 32 50

Rentaplats 3 6 50 50
Rentadora 3 6 50 50
Bany (lavabo, vàter 
i dutxa) 8 - 110 -

Ramals col·lectors

La pendent dels col·lectors (pluvial i fecal) serà del 2%, extreta de la següent taula:

Número màxim de desguàs

PendentDiàmetre
1% 2% 3%

Ø50 - 6 8

Ø63 - 11 14

Ø75 - 21 28

Ø90 47 60 75

Ø110 123 151 181

Ø125 180 234 280

Ø140 438 582 800

Ø160 870 1150 1680

Baixants

El dimensionat dels baixants s’ha realitzat d’acord amb la següent taula en la que es fa 
correspondre el nombre de plantes de l’edifici amb el nombre màxim d’unitats de desguàs i el 
diàmetre que li correspon al baixant, sent el diàmetre de la mateixa constant en tota la seva 
alçada i considerant també el màxim caudal que pot descarregar des de cada ramal en la 
baixant.
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Ventilació primària

A la ventilació primària se li ha donat el mateix diàmetre que el de la baixant de la qual és 
prolongació, encara que a ella es connecti una columna de ventilació secundària. S'ha 
considerat per a protegir el tancament hidràulic.

8.3.3. Contribució solar mínima d’aigua calenta (HE-4)

L'objecte del present projecte és dissenyar la instal·lació d'aigua calenta sanitària, mitjançant 
escalfament per energia solar tèrmica, per a 17 petits apartaments.
A continuació es detalla el número de dormitoris per a cada vivenda, així com el nombre de 
persones assignades a la mateixa:

Conj. captació: 1
Vivenda Número de dormitoris Nº persones

Ap.1 (pl 1ª) 1 1.5
Ap.2 (pl 1ª) 0 1.5
Ap.3 (pl 1ª) 1 1.5
Ap.4 (pl 1ª) 0 1.5
Ap.5 (pl 1ª) 0 1.5
Ap. 6 (pl 1ª) 1 1.5
Ap.7 (pl 1ª) 1 1.5
Ap.4 (pl 2ª) 0 1.5
Ap.5 (pl 2ª) 0 1.5
Ap.2 (pl 2ª) 0 1.5
Ap.1 (pl 2ª) 1 1.5
Ap.3 (pl 2ª) 1 1.5
Ap.6 (pl 2ª) 1 1.5
Ap.7 (pl 2ª) 1 1.5
Pis discapacitats 3 3
Ap.2 (pl 3ª) 0 1.5
Ap.1 (pl 3ª) 2 3

L’orientació dels captadors es descriu en la taula següent. No existeixen al voltant obstacles
que puguin projectar ombra als captadors.

Bateria Orientació

1 SE(140º)
2 SE(140º)

Condiciones climàtiques

Per a la determinació de les condicions climàtiques (radiació global total en el camp de 
captadors, temperatura ambient diària i temperatura de l'aigua de subministrament de la xarxa) 
s'han utilitzat les dades recollides en el Plec de Condicions Tècniques d'Instal·lacions de Baixa 
Temperatura editat pel IDAE (Institut per la Diversificació i Estalvi d’Energia)

Mes Radiació global 
(MJul/m²)

Temperatura ambient diària
(ºC)

Temperatura de
xarxa (ºC)

Gener 6.50 11 8
Febrer 9.50 12 9
Març 12.90 14 11
Abril 16.10 17 13
Maig 18.60 20 14
Juny 20.30 24 15
Julio 21.60 26 16
Agosto 18.10 26 15
Setembre 14.60 24 14
Octubre 10.80 20 13
Novembre 7.20 16 11
Desembre 5.80 12 8

Condicions d’ús

Tenint en compte el nivell d'ocupació, s'obté un valor mig de 22.0 l per persona i dia, amb una 
temperatura de consum de 60 ºC. Com la temperatura d'ús es considera de 45 ºC, ha de 
corregir-se aquest consum mig a 29.1 l per persona i dia.
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Vivenda Número de dormitoris Nº persones Consum
Ap.1 (pl 1ª) 1 1.5 43
Ap.2 (pl 1ª) 0 1.5 43
Ap.3 (pl 1ª) 1 1.5 43
Ap.4 (pl 1ª) 0 1.5 43
Ap.5 (pl 1ª) 0 1.5 43
Ap. 6 (pl 1ª) 1 1.5 43
Ap.7 (pl 1ª) 1 1.5 43
Ap.4 (pl 2ª) 0 1.5 43
Ap.5 (pl 2ª) 0 1.5 43
Ap.2 (pl 2ª) 0 1.5 43
Ap.1 (pl 2ª) 1 1.5 43
Ap.3 (pl 2ª) 1 1.5 43
Ap.6 (pl 2ª) 1 1.5 43
Ap.7 (pl 2ª) 1 1.5 43
Pis discapacitats 3 3 87
Ap.2 (pl 3ª) 0 1.5 43
Ap.1 (pl 3ª) 2 3 87
Total 819

S’accepta un dipòsit de 800 L. per considerar que en poques ocasions la ocupació dels 
apartaments turístics serà del 100%.

A partir de les dades anteriors es pot calcular la demanda energètica per cada mes. Els valors 
obtinguts es mostren en la següent taula:

Mes Ocupació
(%)

Consumo 
(m³)

Temperatura de 
xarxa (ºC)

Salto tèrmic
(ºC)

Demanda 
(MJul)

Gener 100 28.5 8 37 4382.61
Febrer 80 26.0 9 36 3882.43
Març 80 29.3 11 34 4129.99
Abril 80 28.9 13 32 3833.79
Maig 90 30.1 14 31 3877.37
Juny 100 29.5 15 30 3670.81
Juliol 100 30.8 16 29 3708.96
Agost 100 30.5 15 30 3793.17
Setembre 100 29.2 14 31 3752.30
Octubre 80 29.8 13 32 3961.58
Novembre 80 28.3 11 34 3996.76
Desembre 100 28.5 8 37 4382.61

La descripció dels valors mostrats, per a cada columna, es la següent:

ü Ocupació: Estimació del percentatge mensual d’ocupació.
ü Consum: Es calcula mitjançant la següent formula:

3% · ( )· ( / )
100 mes acs
OcupC N dias Q m dia=

on
ü Temperatura de xarxa: Temperatura de subministrament d’aigua (valor mensual en ºC).
ü Demanda tèrmica: Expressa la demanda energètica necessària per a cobrir el consum

necessari d’aigua calenta. Se calcula mitjançant la següent fórmula:

· · ·acs pQ C C Tρ= ∆

on
Qacs: Demanda d’aigua calenta (MJ).
•: Densitat volumètrica de l’aigua (Kg/m³).
C: Consum (m³).
Cp: Calor específic del agua (MJ/kgºC).
•T: Salt tèrmic (ºC).

Determinació de la radiació

Per a obtenir la radiació solar efectiva que incideix sobre els captadors s'han tingut en compte 
els següents paràmetres:

Orientació: SE(140º
)

Inclinació: 40º

No es preveuen ombres projectades damunt dels captadors.

Dimensionament de la superfície de captació

El dimensionament de la superfície de captació s'ha realitzat mitjançant el mètode de les 
corbes 'f' (F-Chart), que permet realitzar el càlcul de la cobertura solar i del rendiment mig per 
a períodes de càlcul mensuals i anuals.

S'assumeix un volum d'acumulació equivalent, de forma aproximada, a la càrrega de consum 
diari terme mitjà. 

La superfície de captació es dimensiona per a aconseguir una fracció solar anual superior al 
70%, tal com s'indica l'apartat 2.1, 'Contribució solar mínima', de la secció HE-4 DB-HE CTE. 
El valor resultant per a la superfície de captació és de 15.92 m², i per al volum de captació de 
800 l .
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Els resultats es mostren en la següent taula:

Mes Radiació global 
(MJul/m²)

Temperatura ambient
diària (ºC)

Demanda 
(MJul)

Energia
auxiliar (MJul)

Fracció solar 
(%)

Gener 6.50 11 4382.61 2426.58 45
Febrer 9.50 12 3882.43 1502.91 61
Març 12.90 14 4129.99 1012.81 75
Abril 16.10 17 3833.79 603.13 84
Maig 18.60 20 3877.37 400.83 90
Juny 20.30 24 3670.81 160.18 96
Julio 21.60 26 3708.96 0.00 103
Agost 18.10 26 3793.17 66.47 98
Setembre 14.60 24 3752.30 303.85 92
Octubre 10.80 20 3961.58 841.37 79
Novembre 7.20 16 3996.76 1731.36 57
Desembre 5.80 12 4382.61 2504.60 43

Càlcul de la cobertura solar

La instal·lació compleix la normativa vigent, ja que l'energia produïda no supera, en cap mes, 
el 110% de la demanda de consum, i no hi ha una demanda superior al 100% per a tres mesos 
consecutius.

La cobertura solar anual aconseguida mitjançant el sistema és igual al 76%.

Selecció de la configuració bàsica

La instal·lació consta d'un circuit primari tancat (circulació forçada) dotat d'un sistema de 
captació amb una superfície total de captació de 16 m² i d'un interacumulador col·lectiu. S'ha 
previst, a més, la instal·lació d'un sistema d'energia auxiliar.

Selecció del fluid caloportador

La temperatura històrica en la zona és de -7ºC. La instal·lació ha d'estar preparada per a 
suportar sense congelació una temperatura de -12ºC (5º menys que la temperatura mínima 
històrica). Per a això, el percentatge en pes de anticongelant serà de 27% amb una calor 
específica de 3.700 KJ/kgK i una viscositat de 2.749760 mPa s a una temperatura de 45ºC..

Disseny del sistema de captació

El sistema de captació estarà format per elements del tipus SDS8H ("SAUNIER 
DUVAL"), la corba de la qual de rendiment INTA (Institut Nacional de Tècnica 
Aeroespacial) és:

0 1

e at ta
I

η η
 −

= −  
 

On:
•0: Factor òptic (0.76).
a1: Coeficient de Pèrdua (3.39).
te: Temperatura mitja (ºC).
ta: Temperatura ambient (ºC).
I: Irradiació solar (W/m²).

La superfície d’obertura de cada captador es de 1.99 m².

La disposició del sistema de captació queda completament definida en los planells del 
projecte.

Disseny del sistema intercanviador-acumulador

El volum d'acumulació s'ha seleccionat complint amb les especificacions de l'apartat 3.3.3.1: 
Generalitats de la secció HE-4 DB-HE CTE. 

50 < (V/A) < 180. 
on:
A: Suma de les àrees dels captadors.
V: Volum d'acumulació expressat en litres.

S'ha utilitzat el següent interacumulador: 
Interacumulador d'acer vitrificat, amb intercanviador d'un serpentí, de sòl, 800 l, altura 1860 
mm, diàmetre 720 mm, aïllament de 50 mm d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, lliure de 
CFC( clorocarburs), protecció contra corrosió mitjançant ànode de magnesi, protecció externa 
amb folro de PVC.

La relació entre la superfície útil d'intercanvi del intercanviador incorporat i la superfície total de 
captació és superior a 0.15 i inferior o igual a 1.

Càlcul del diàmetre dels conductes

Per al circuit primari de la instal·lació s'utilitzaran canonades de coure. 

Per al circuit de A.C.S. s'utilitzaran canonades de polietilè reticulat amb ànima d'alumini (PEX-
AL-PEX), amb barrera d'oxigen. El diàmetre de les canonades se selecciona de manera que la 
velocitat de circulació del fluid sigui inferior a 2 m/s. 

El dimensionament de les canonades es realitzarà de manera que la Pèrdua de càrrega 
unitària en les mateixes mai sigui superior a 40.00 mm.c.a/m.

Càlcul de les pèrdues de càrrega de la instal·lació

Deuen determinar-se les pèrdues de càrrega en els següents components de la instal·lació:

ü Captadors
ü Tubs (muntants i derivacions a las bateries de captadors del circuit primari).
ü Intercanviador
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FÒRMULES EMPRADES

Per al càlcul de la Pèrdua  de càrrega, •P, en las tubs, utilitzarem la formulació de Darcy-
Weisbach que es descriu a continuació:

2

· ·
2·9,81

L vP
D

λ∆ =

On: 
•P: Pèrdua  de càrrega (m.c.a).
•: Coeficient de fricció
L: Longitud del tub (m).
D: Diàmetre del tub (m).
v: Velocitat del fluid (m/s).

Per a calcular les pèrdues de càrrega, se li suma a la longitud real de la canonada la longitud 
equivalent corresponent a les singularitats del circuit (colzes, tes, vàlvules, etc.). Aquesta 
longitud equivalent correspon a la longitud de canonada que provocaria una Pèrdua de 
càrrega igual a la produïda per aquestes singularitats.

De forma aproximada, la longitud equivalent es calcula com un percentatge de la longitud real 
de la canonada. 

En aquest cas, s'ha assumit un percentatge igual al 15%. El coeficient de fricció depèn del 
nombre de Reynolds. 

Càlcul del nombre de Reynolds: (Re)
( )

e

v D
R

ρ
µ

⋅ ⋅
=

On:
Re: Valor del número de Reynolds (adimensional).
•: 1000 Kg/m³
v: Velocitat del fluid (m/s).
D: Diàmetre del tub (m).
•: Viscositat del agua (0.001 poises a 20°C).

Càlcul del coeficient de fricció per a un valor de Re comprès entre 3000 i 105 (aquest és el cas 
més freqüent per a instal·lacions de captació solar):

0 , 2 5
0 , 3 2

e
R

λ =

Com els càlculs s'han realitzat suposant que el fluid circulant és aigua a una temperatura de 
45ºC i amb una viscositat de 2.749760 mPa s, els valors de la Pèrdua de càrrega es 
multipliquen pel següent factor de correcció:

4
FC

agua

factor µ
µ

=

Bomba de circulació

La bomba de circulació necessària en el circuit primari s'ha de dimensionar per a una pressió 
disponible igual a les pèrdues totals del circuit (canonades, captadors i intercanviadors). El 
cabal de circulació té un valor de 960.00 l/h. 

La pèrdua de pressió en el conjunt de captació té un valor de 0.03 m.c.a. S'ha calculat 
mitjançant la següent fórmula:

( )1
4T

P N N
P

∆ ⋅ ⋅ +
∆ =

On:
•PT: Pèrdua de pressió en el conjunt de captació.
•P: Pèrdua de pressió para un captador
N: 8

Per tant, els valors per a la pèrdua de pressió total en el circuit primari i per a la potència de la 
bomba de circulació, de cada conjunt de captació, són els següents:

Conj. 
captació

Pèrdua de pressió total 
(KPa)

Potencia de la bomba de circulació
(kW)

1 10069 0.07

La potència de cada bomba de circulació se calcula mitjançant la següent expressió:

P C p= ⋅∆

On: 
P: Potencia elèctrica (kW)
C: Caudal (l/s)
•p: Pèrdua total de pressió de la instal·lació (KPa).

En aquest cas, utilitzarem una bomba de rotor humit muntada en línia. La bomba de circulació 
necessària en el circuit de ACS s'ha de dimensionar per a una pressió disponible igual a les 
pèrdues totals del circuit (canonades i intercanviadors). 

El cabal de circulació té un valor de 750.00 l/h. Per tant, els valors per a la pèrdua de pressió 
total en el circuit primari i per a la potència de la bomba de circulació, de cada conjunt de 
captació, són els següents:

Conj. 
captació

Pèrdua de pressió total 
(KPa)

Potencia de la bomba de circulació
(kW)

1 59301 0.09
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La potència de cada bomba de circulació se calcula mitjançant la següent expressió:

P C p= ⋅∆

On:
P: Potencia elèctrica (kW)
C: Caudal (l/s)
•p: Pèrdua total de pressió de la instal·lació (KPa).

En aquest cas, utilitzarem una bomba de rotor humit muntada en línea (Stratos-Z 25/1-8), Wilo.

Segons l’apartat 3.4.4 'Bombes de circulació' de la secció HE-4 DB-HE CTE, la potència 
elèctrica paràsita per a la bomba de circulació no deurà superar los valores següents:

Tipus de 
sistema Potencia elèctrica de la bomba de circulació

Sistemas petits 50 W o 2 % de la potencia calorífica màxima que pugui subministrar el 
grup de captadores.

Sistemas grans 1% de la potencia calorífica màxima que pugui subministrar el grup de 
captadores.

Vas d’expansió

El valor teòric del coeficient d'expansió tèrmica, calculat segons la norma UNEIX 100.155, és 
de 0.088. El vas d'expansió seleccionat té una capacitat de 12 l.  

Per a calcular el volum necessari s'ha utilitzat la següent fórmula:

t e pV V C C= ⋅ ⋅

On:
Vt: Volum útil necessari (l).
V: Volum total de fluid de treball en el circuit(l).
Ce: Coeficient de expansió del fluid.
Cp: Coeficient de pressió

El calculo del volum total de fluid en el circuit primari de cada conjunto de captació es:

Conj. 
captació Vol. tubs (l) Vol. captadores 

(l)
Vol. intercanviadors

(l)
Total 

(l)

1 23.13 10.40 24.00 57.53

Amb els valors de la temperatura mínima (-7ºC) i màxima (140ºC), i el valor del percentatge de 
glicol etilènic en aigua (27%) s'obté un valor de 'Ce' igual a 0.088. Per a calcular aquest 
paràmetre s'han utilitzat les següents expressions: 

( ) 395 1.2 10eC fc t −= ⋅ − + ⋅ ⋅

On:
fc: Factor de correlació degut al percentatge de glicol etilènic.
t: Temperatura màxima en el circuit.

El factor 'fc' es calcula mitjançant la següent expressió:

( )1.8 32 bfc a t= ⋅ ⋅ +

On:
a = -0.0134 · (G² - 143.8 · G + 1918.2) = 16.03
b = 0.00035 · (G² - 94.57 · G + 500.) = -0.46
G: Percentatge de glicol etilènic en aigua (27%).

El coeficient de pressió (Cp) es calcula mitjançant la següent expressió:

max

max min
p

PC
P P

=
−

On:
Pmax: Pressió màxima en el vas d’expansió.
Pmin: Pressió mínima en el vas d’expansió.

El punt de mínima pressió de la instal·lació correspon als captadors solars, ja que es troben a 
la cota màxima. Per a evitar l'entrada d'aire, es considera una pressió mínima acceptable de 
1.5 bar. 

La pressió mínima del got ha de ser lleugerament inferior a la pressió de tarat de la vàlvula de 
seguretat (aproximadament 0.9 vegades). D'altra banda, el component crític respecte a la 
pressió és el captador solar, la pressió màxima del qual és de 7 bar (sense incorporar el kit de 
fixació especial). 

A partir de les pressions màxima i mínima, es calcula el coeficient de pressió (Cp). En aquest 
cas, el valor obtingut és de 1.3.

Purgadors desairejadors

El sistema de purga està situat en la bateria de captadors. Por tant, s’assumeix un volum total 
de 100.0 cm³.
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Sistema de regulació i control

El sistema de regulació i control té com finalitat l'actuació sobre el règim de funcionament de 
les bombes de circulació, l'activació i desactivació del sistema antigelades, així com el control 
de la temperatura màxima en el acumulador. En aquest cas, el regulador utilitzat és el següent: 
TDS 050, "JUNKERS".

Càlcul de la separació entre files de captadors

La separació entre files de captadores deu ser igual o major que el valor obtingut mitjançant la 
següent expressió:

d = k · h

On:
d: Separació entre las files de captadors.
h: Alçada del captador.
(Ambdós magnituds estan expressades en las mateixes unitats)

'k' es un coeficient que s’obté per la inclinació dels captadors respecte la horitzontal:

Valor del coeficient de separació entre las files de captadores 
(k)

Inclinació (º) 20 25 30 35 40 45 50 55
Coeficient k 1.532 1.638 1.732 1.813 1.879 1.932 1.970 1.992

A continuació es descriu el càlcul de la separació mínima entre files de captadors (valor mínim 
de la separació perquè no es produeixin ombres). En primer lloc, cal determinar el dia més 
desfavorable. En el nostre cas, com la instal·lació es dissenya per a funcionar durant tot l'any, 
el dia més desfavorable correspon al 21 de Desembre, quan, al migdia, l'altura solar (h0) té un 
valor de:

h0 = 90º - Latitud - 23.5º

La distancia entre captadors (d) es igual a:

d = d1 + d2 = l (sen • / tan h0 + cos •)

on
l: Alçada dels captadors en metres.
•: Angle d’inclinació de los captadors.
h0: Alçada solar mínima (calculada segons la fórmula anterior).

Por tant, la separació mínima entre bateries de captadors serà de 1.97 m.

Aïllament

L'aïllament tèrmic del circuit primari es realitzarà mitjançant un maneguet flexible d'escuma 
elastomèrica. L'espessor de l'aïllament serà de 30 mm en les canonades exteriors i de 20 mm 
en les interiors.

8.3.4. Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT)

En el càlcul de les instal·lacions es comprovarà que les intensitats màximes de les línies són 
inferiors a les admeses pel reglament de Baixa Tensió, tenint en compte els factors de 
correcció segons el tipus d'instal·lació i les seves condicions particulars.

1. Intensitat nominal en servei monofàsic:

2. Intensitats nominal en servei trifàsic:

En las fórmules s’han utilitzat els següents termes:

ü In: Intensitat nominal del circuit en A
ü P: Potència en W
ü Uf: Tensió simple en V
ü Ul: Tensió composta en V
ü cos(phi): Factor de potència

Caiguda de tensió

Per a qualsevol circuit interior de vivendes, la caiguda de tensió no superarà el 3% de la tensió
nominal.
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En circuits interiors de la instal·lació, la caiguda de tensió no superarà els següents valors:

ü Circuits d’enllumenat: 3,0%
ü Circuits de Força: 5,0%

Las fórmules empleades seran las següents:

1. C.d.t. en servei monofàsic

Depreciant el terme de reactància, donat l’elevat valor de R/X, la caiguda de tensió ve donada 
per:

On :

2. C.d.t en servei trifàsic

Depreciant el terme de reactància la caiguda de tensió ve donada per

On

Els valors coneguts de resistència dels conductors estan referits a una temperatura de 20°C. 

Per a calcular la resistència real del cable es considerarà la màxima temperatura que suporta 
el conductor en condicions de règim permanent. 

D'aquesta forma, s'aplicarà la fórmula següent:

( )2 20º 21 20t C tρ ρ α= ⋅ + ⋅ −  

La temperatura 't2' depèn dels materials aïllants i correspondrà con un valor de 90°C per a 
conductors amb aïllament XLPE y EPR y de 70°C per a conductors de PVC segons taula 2 de 
la ITC BT-07 (Reglamento electrotècnic de baixa tensió).

D'altra banda, els conductors empleats seran de coure o alumini, sent els 
coeficients de variació amb la temperatura i les resistivitats a 20°C les següents:

ü Coure

1 2
20º

10.00393º /
56CC mm mα ρ−= = Ω ⋅

ü Aluminio

1 2
20º

10.00403º /
35CC mm mα ρ−= = Ω⋅

En las fórmules s’han utilitzat els següents termes:

ü In: Intensitat nominal del circuit en A
ü P: Potencia en W
ü cos(phi): Factor de potencia
ü S: Secció en mm2
ü L: Longitud en m
ü ro: Resistivitat del conductor en ohm·mm²/m
ü alpha: Coeficient de variació con la temperatura

Intensitat del curtcircuit

Entre fases:

Fase i neutre:

En las fórmules s’han utilitzat els següents termes:

ü Ul: Tensió composta en V
ü Uf: Tensió simple en V
ü Zt: Impedància total en el punto de curtcircuit en ohms
ü Icc: Intensitat de curtcircuit en kA

La impedància total en el punt de curtcircuit s’obtindrà a partir de la resistència total i de la 
reactància total dels elements de la xarxa fins el punto de curtcircuit:

On:
ü Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistència total en el punto de curtcircuit.
ü Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactància total en el punto de curtcircuit.
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Els dispositius de protecció haurien de tenir un poder de tall major o igual a la intensitat de 
curtcircuit prevista en el punt de la seva instal·lació, i haurien d'actuar en un temps tal que la 
temperatura arribada pels cables no superi la màxima permesa pel conductor. 

Perquè es compleixi aquesta última condició, la corba d'actuació dels interruptors automàtics 
ha d'estar per sota de la corba tèrmica del conductor, pel que ha de complir-se la següent 
condició:

Per a 0,01 <= 0,1 s, i on:
ü I: Intensitat permanent de curtcircuit en A.
ü t: Temps de desconnexió en s.
ü C: Constant que depèn del tipus de material.
ü •T: Sobre temperatura màxima del cable en °C.
ü S: Secció en mm2

Es tindrà també en compte la intensitat mínima de curtcircuit determinada per un curtcircuit 
fase - neutre i al final de la línia o circuit en estudi. 

Aquest valor es necessita per a determinar si un conductor queda protegit en tota la seva 
longitud a curtcircuit, ja que és condició imprescindible que aquesta intensitat sigui major o 
igual que la intensitat del disparador electromagnètic. En el cas d'usar fusibles per a la 
protecció del curtcircuit, la seva intensitat de fusió ha de ser menor que la intensitat suportada 
pel cable sense fer-se mal bé, en el temps que trigui a saltar. En tot cas, aquest temps sempre 
serà inferior a 5 seg.

Secció de las línees

Per a el càlcul dels circuits s’ha tingut en conte:
ü Caiguda de tensió: 3% de la tensió nominal per a qualsevol circuit interior de vivendes, 

mentre que per a instal·lacions interiors diferents de vivenda, 3% per a enllumenat i 5% 
para receptores de força.
ü Imax: La intensitat que circula per la línea (I) no deu superar el valor de intensitat màxima

admissible (Iz).

Instal·lació interior habitatge

En l'entrada de cada habitatge s'instal·larà el quadre general de comandament i protecció, que 
contarà amb els següents dispositius de protecció: 

• Interruptor general automàtic de cort unipolar, que permeti el seu accionament manual i 
que estigui dotat d'elements de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits. 

• Interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots 
els circuits, o diversos interruptors diferencials per a la protecció contra contactes 
indirectes de cadascun dels circuits o grups de circuits en funció del tipus o caràcter de 
la instal·lació.

• Interruptor automàtic de cort unipolar, destinat a la protecció contra sobrecàrregues i 
curtcircuits de cadascun dels circuits interiors.

Càlcul de les proteccions

Sobrecàrrega

Per a que la línea quedi protegida a sobrecàrrega, la protecció deu complir simultàniament les 
següents condicions:

Ib <= In <= Iz

I2 <= 1.45 x Iz

Estant presentades en la taula de comprovacions de la següent manera:
ü Ib = Intensitat de uso prevista en el circuit.
ü In = Intensitat nominal del fusible o magnetotèrmic.
ü Iz = Intensitat admissible del conductor o del cable.
ü I2 = Intensitat disparo del dispositiu a temps convencional.

Altres dades de la taula son:
ü P Calc = Potencia calculada.
ü Tipus = (T) Trifàsica, (M) Monofàsica.

Curtcircuit

Perquè la línia quedi protegida a curtcircuit, el poder de cort de la protecció ha de ser major 
que el valor de la intensitat màxima de curtcircuit que pot presentar-se al començament del 
cable o circuit a protegir. 

Icu >= Icc màx

A més, la protecció ha de ser capaç de disparar en un temps menor al mateix temps que 
triguen els aïllaments del conductor en fer-se mal bé per l'elevació de la temperatura. Això ha 
de succeir tant en el cas del curtcircuit màxim, com en el cas del curtcircuit mínim:

Per a Icc màx.: Tp CC màx. < Tcable CC màx.

Per a Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín

Estant presentades en la taula de comprovacions següent:
ü Icu = Intensitat de tall últim del dispositiu.
ü Ics = Intensitat de tall en servei. Es recomana que superi la Icc en proteccions instal·lades 

en escomesa del circuit.
ü Tp = Temps de dispar del dispositiu a la intensitat de curtcircuit.

Tcable = Valor de temps admissible per als aïllaments del cable a la intensitat de curtcircuit.
Disseny del sistema de posada a terra
La resistència a terra obtinguda amb l'aplicació dels valors de la taula 'A' de la GUIA-BT-26 
haurà de ser, en la pràctica, inferior a 15 Ohm para edificis amb parallamps i a 37 Ohm en 
edificis sense parallamps.
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Xarxa de presa de terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 190 m de cable 
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de 
l'edifici, enterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit
de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra
La intensitat diferencial residual o sensibilitat dels diferencials ha de ser tal que garanteixi el 
funcionament del dispositiu per a la intensitat de defecte de l'esquema elèctric.

8.3.5. ICT. Normativa de les infraestructures comuns de telecomunicacions

Descripció de l’edifici

Municipi: Canet de Mar
Província: Barcelona
Número de plantes: 3 amb instal·lació
Número de apartament: 17

El nombre i distribució per plantes dels diferents tipus d’ocupació es el següent:

Número de unitats de ocupació
Planta Vivenda 

tipus A
Vivenda 
tipus B

Vivenda 
tipus C

Vivenda tipus
D TOTAL

3 1 0 1 1 3
2 3 4 0 0 7
1 3 4 0 0 7

TOTAL 7 8 1 1 17

A continuació es descriu la distribució de les vivendes:

Descripció de las vivendes per tipus
Estances Número de preses

Tipus Dormitoris Banys Lavabo Saló/Cuina T
V

TV por 
cable Telèfon No 

assignades
Tipus

A 0 1 0 1 1 1 1 0

Tipus
B 1 1 0 1 2 2 2 0

Tipus
C 2 2 0 2 4 2 2 0

Tipus
D 3 1 0 1 2 2 2 0

Els càlculs realitzats per els diferents funcions de la instal·lació de telecomunicacions son els 
següents:

• Captació i distribució de les senyals de radiodifusió sonora i televisió terrenal
o Nivells de senyal en presa d’usuari en els millor i el pitjor cas.
o Resposta amplitud/freqüència. 
o Càlcul de l’atenuació des de els amplificadors de la capçalera fins les preses 

d’usuari en la banda de 5-862 MHz.
o Relació senyal/soroll.
o Intermodulació.
o Nombre màxim de canals que es poden distribuir.

• Distribució de les senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit
o Nivells de senyal.
o Resposta amplitud / freqüència en la banda 950-2150 MHz.
o Càlcul de l’atenuació des dels amplificadors de la capçalera fins les preses 

d’usuari en la banda de 950-2150 MHz.
o Relació senyal / soroll.
o Intermodulació.

• Accés i distribució del servei de telefonia disponible
o Càlcul de la demanda prevista.
o Dimensionament de les xarxes de distribució, alimentació, dispersió i interior 

d’usuari.
o Estructura de distribució i connexió a pars.
o Dimensionament del punts d’interconnexió i de distribució. 

NOTA: Vist que els resultats donats pel programa CYPE Instalaciones versió 2009.1.d en el 
càlcul de les telecomunicacions es troben plens de conceptes d’Enginyeria, no considerem 
oportú la inclusió de totes les taules i càlculs anteriorment resumits.
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8.4. Plec de condicions

8.4.1. Plec de condicions generals

NOTA: No s’adjunta el plec de condicions generals al considerar que no és necessari 
l’aportació de un munt de fulls que no estaria realitzat per nosaltres i al ser un document 
aportat directament pel programa emprat per a la realització del pressupost (ITEC).

8.4.2. Plec de condicions tècniques particulars

NOTA: Pel mateix motiu que l’apartat anterior, s’ha realitzar un plec de condicions particulars, 
és a dir, s’han triat les partides més significatives del projecte i s’ha redactat per nosaltres un 
plec de condicions tècniques.

PANELL DE FUSTA CONTRALAMINADA DE LA CASA KLH.

Condicions de subministrament
Els panells es deuen subministrar protegits de manera que no s’alterin les seves 
característiques.

Recepció i control
Inspeccions:
§ En cada subministrament que arribi a obra s’ha de controlar com a mínim:

o L’escaire i l’aplanetat dels panells.
o Verificació de les dimensions.

Conservació, emmagatzematge i manipulació.
− L’emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge.
− Es mantindrà en llocs cobertes, secs i ben ventilats.
− S’apilarà horitzontalment sobre superfícies planes, en piles d’1 metre com a màxim, de 

manera que no es deformi.

Criteri de medició en projecte.
− Volum mesurat segons documentació gràfica del projecte. Hi ha un espessor constant 

en els panells de 12 cm. Superfície mesurada en veritable magnitud. 

Procés d’execució.
Condicions prèvies

− La humitat relativa ideal de l’habitació ha de ser del 40% al 60% (el mateix rang que per 
al confort humà). Si la humitat baixa del valor mínim referit, poden aparèixer fissures de 
secat. 

− S’ha de tenir la precaució de prendre les mides adequades per humectar l’ambient 
durant les temporades d’ús de calefaccions, plantes de fulles grans, fonts d’interior, 
humidificadors o altres elements similars. 

− Es recomana que es verifiqui regularment la humitat interior amb un higròmetre 
convencional: les condicions idònies per a la seva salut son les mateixes que pera al 
manteniment sense fissures de la superfície dels panells.

Fases d’execució.
− Replantejar  i marcar les zones de recolzament en fàbriques.
− Muntatge de recolzaments mitjançant perfils metàl·lics. Han de estar anivellats en tota la 

seva longitud.
− Transport i presentació dels panells.
− Col·locació de panells en recolzaments i anivellació.
− Connexió dels panells amb la seva base de recolzament.
− Connexió dels panells amb la resta de l’estructura de fusta (biguetes).
− Protecció fins a la finalització de les obres en front accions mecàniques i químiques no 

previstes.
−

Condicions d’acabat.
− Acabat superficial adequat per a la posterior col·locació del paviment.
− Exactitud en la col·locació.
− Correcta transmissió de càrregues a la estructura.

Comprovació en obra dels amidaments efectuats en projecte.
− Es mesurarà el volum realment executat  segons especificacions del projectes. Es 

consideren inclosos tots els elements integrats de l’estructura senyalats en els planells i 
detalls del projecte.

PERFORACIONS AMB PRODUCTES HIDROFUGANTS.

Condicions de subministrament
Els materials hidrofugants es deuen subministrar en envasos correctament tancats.

Recepció i control
Inspeccions:
§ Comprovació visual de que no hi hagi fuites de materials ni desperfectes en el 

embalatge.

Conservació, emmagatzematge i manipulació.
− L’emmagatzematge es realitzarà en envasos en posició horitzontal.
− Mantindre en llocs coberts, frescs i secs i una temperatura entre els 5º i els 30º.

Criteri de medició en projecte.
m de llargària mesurat segons documentació gràfica del projecte

Procés d’execució.

Condicions prèvies
− S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges. 
− No pot haver vent superior a 50 km/h.
− Els paraments on es col·loqui el morter cal que estiguin lleugerament humits, sense que 

l'aigua regalimi.
− No hi ha d'haver elements contaminants dins de la zona de treball que puguin perjudicar 

les propietats del producte.
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Fases d’execució.
− Replanteig i execució de les perforacions.
− Neteja de les perforacions i de la zona de treball.
− Preparació del pla d'injecció, amb determinació dels llocs on col·locar els broquets i 

l'ordre d'injecció.
Col·locació dels broquets, i obturació superficial de la perforació.

− Injecció del producte, segons l'ordre establert.
− Retirada dels broquets i la runa.

Condicions durant l’execució.
− En cas d'imprevistos (olors de gas, fuites d'aigua, etc.), s'han de suspendre les obres i 

avisar a la DF. 
− El morter ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 

segregacions. 
− El morter s'ha d'aplicar abans que comenci l'adormiment. 
− La perforació ha de ser recta, i de secció circular. Ha de tenir la forma i disposició 

definides a la Documentació Tècnica del projecte. 
− La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar el producte.
− El producte s'ha de preparar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins 

del temps màxim fixat per aquest. 
− Al omplir el forat amb el producte, s'ha d'evitar que resti aire ocluit dins. 

Condicions d’acabat.
− La perforació ha d'estar plena en tota la seva fondària. 
− Les perforacions han d'estar distribuïdes a portell, inclinades cap a la base del mur. 

Un cop reblert, el producte no ha de sobresortir del pla del parament. 
− Separació entre perforacions: 20 cm 
− Angle d'inclinació de les perforacions cap al terra: 30°.

ENVANS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT

Condicions de subministrament
Les plaques es deuen subministrar a parells i embalades amb un film.
Durant el seu transport es subjectaran degudament, col·locant cantoneres en per on passi la 
cinta de subjecció.

Recepció i control
Inspeccions:
§ Aquest material deu estar previst del marcat CE.
§ Cada palet anirà identificat, en la seva part inferior esquerra, amb una etiqueta 

col·locada entre el plàstic i les plaques, on figuri tota la informació referent a 
dimensions, tipus i característiques del producte.

§ Les plaques portaran imprès en la cara oculta:
o Dades de fabricació: any, mes, dia i hora.
o Tipus de placa.
o Norma de control.

§ En el cantell de cada una de las plaques constarà la data de fabricació.

§ Una cop es rebi el material s’ha de realitzar una inspecció visual, detectant anomalies 
en la qualitat del producte.

Conservació, emmagatzematge i manipulació.
− L’emmagatzematge es realitzarà en posició horitzontal, elevat del terra, damunt de 

travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de l’exterior. 
− El lloc on s’emmagatzemi deu ser totalment pla.

Recomanacions d’ús
− Les plaques es deuen tallar amb una ganivet retràctil, treballant sempre per la cara 

adequada, sense forçar-les per a col·locar-les en els seu lloc.
− Els cantons tallats es deuen repassar abans de col·locar.
− Les instal·lacions deuran trobar-se situades en el seu recorregut i en posició d’espera 

els recorreguts o ramals verticals.

Criteri de medició en projecte.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte. No es dupliquen cantonades i 
descomptant forats amb superfícies més grans de 2 m².

Procés d’execució.
Condicions prèvies

− Abans de començar els treballs, hauran d’estar acabades les feines relacionades amb 
l’estructura, coberta i façanes.

− Es disposarà a l’obra de marcs i pre-marcs de portes i armaris.
− La superfície horitzontal d’assentament de les plaques deu estar anivellada.
− Els sostres de l’obra estaran acabats.
− Les instal·lacions, tant de fontaneria com d’electricitat, deuran trobar-se amb les preses 

de planta en espera, per a la seva distribució posterior per l’interior dels envans.
− Los conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats.

Fases d’execució.
− Replanteig i marcat d’envans.
− Anivellació i neteja de base.
− Col·locació i aplomat de mires.
− Col·locació, aplomat i anivellació de cèrcols.
− Muntatge dels panells mitjançant unió i enganxat de les cares de l’envà.
− Tractament  de forats.
− Execució d’angles.
− Ajust de l’envà amb el forjat amb pasta o pegament i engalzat posterior.
− Reomplert de la junta inferior.
− Enrasat i allisat amb pasta de juntes.
− Pas d’instal·lacions.
− Col·locació de cinta de juntes.
− Protecció de l’envà en front d’impactes.
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Condicions durant l’execució.
− Els perfils que conformen el perímetre de qualsevol estructura portarà en el dors una 

banda acústica ,dos cordons de silicona acrílica o llana de roca com protecció acústica.
− La fixació dels canals superiors i inferiors es realitzarà elàstica.
− Els canals i muntants de naixement deuran fixar-se finalment a la construcció original 

amb una separació màxima de 0.60 m i en no menys de tres punts.
− Els ancoratges de perfils en zones massisses es deuran fer amb tacs i cargols i els 

ancoratges en placa amb fixacions.

Condicions d’acabat.
− Aplanetat i aplomat.
− Resistència i estabilitat.

COBERTA INTEMPER AMB LLOSA FILTRON

Condicions de subministrament
− Les peces es deuen subministrar en un embalatge especialment estudiat per assegurar 

unes condicions òptimes d’emmagatzematge. 
− Els palets es deuen protegir amb fundes de plàstic.

Recepció i control
Inspeccions:
§ Aquest material deu estar previst del marcat CE, que es una indicació de que compleix 

els requisits essencials i ha estat objecte d’un procediment d’avaluació de conformitat. 

Conservació, emmagatzematge i manipulació.
− L’emmagatzematge es realitzarà en unes condicions que preservin al producte de la 

humitat i el calor excessiu.
− Es convenient emmagatzemar-les en posició vertical, recolzant-les contra una paret o 

un altre suport.
− No s’emmagatzemaran els palet a més de 2 alçades.
− El temps màxim d’emmagatzematge és de 6 meses.
−

Recomanacions d’ús
− Es seguiran les recomanacions d’aplicació i d’ús proporcionats pel fabricant en la seva 

documentació tècnica.

Criteri de medició en projecte.
Superfície útil, mesurada segons documentació de projecte. 

Procés d’execució.
En una primera instancia, s’haurà d’executar la capa de regulació de la base de suport de la 
membrana impermeabilitzant amb pendent cero, amb un recrescut de morter de ciment 
mestrejat.

Tant en obra nova i sobre tot en rehabilitació,  s’haurà de supervisar que el suport presenti una 
superfície homogènia, plana, neta i seca.  A si mateix, es presentarà especial atenció als punts 

singulars com desaigües, racons, arestes i amb l’encastament de la impermeabilització amb 
els paraments (veure plànols de detalls nº23a).

Capes auxiliars
En general, les capes auxiliar es col·locaran utilitzant en tota l’amplada de la bobina, evitant 
plecs  i retalls per que quedi el mes uniforme possible.  En tots els sistemes Intemper, el feltre 
PELTEMPER 300P (capa antipunxament, geotèxtil).

Membrana impermeabilitzant:
Tots els sistemes INTEMPER TF configuren un exemple de coberta sense pendent, en la que 
els seus components es col·loquen un sobre els altres en sec.  Per una bona execució la 
làmina impermeabilitzant de la coberta, sigui qui sigui la naturalesa del suport i de la 
membrana, es tindrà en compte, a més de les indicacions del DB HS del CTE, les 
especificacions relatives a la col·locació de capes auxiliars, resolució de punts singulars i 
probes de soldadura i estanquitat, recollides en els Documents Reconeguts o d’altres com la 
Norma UNE 104416:2009, respectant també les indicacions següents:

La soldadura entre làmines es realitzarà amb agents químics THF (tetrahidrofurà).  Els
repassos es realitzaran amb aire calent.  L’amplada de solapament entre les làmines serà de 5 
cm. L’ancoratge perimètric de la làmina es realitzarà amb un perfil CHAPOLAM, segellada amb 
SILTEMPER 920 i recoberta amb sòcol de la mateixa llosa FILTRON sense poliestirè rebut 
amb morter de ciment, previ enfoscat per a tapar el doblegat de la làmina.

Respecte a les probes de soldadura i estanquitat, es seguiran les següents pautes:
- un cop passat 5 hores des de l’execució es preceptiu verificar les unions utilitzant 

una agulla metàl·lica roma fent-la passar pel cantell de la unió en un angle major que 
10º i menor de 30º o injectant aire comprimit en el cas de la soldadura doble.

- es recomanable realitzar una proba de servei al finalitzar l’execució de la membrana 
impermeabilitzant amb una proba d’estanquitat. 

- Dites probes les hauran de realitzar i certificar per l’empresa subministradora o 
instal·lador qualificat.

Llosa Filtron:
Les lloses FILTRON, es col·loquen en sec sobre la membrana impermeabilitzant. En tot cas 
s’instal·laran contiguament amb el mínim espai en els junts, impedint els moviments d’unes 
con respecte a les altres.

Gracies a les menor dimensions (longitud i amplada) de la capa de formigó porós respecte de 
les base de l’aïllant, no existeix contacte entre capes del formigó de les lloses FILTRON 
contigües i no son necessàries les preceptives junts de dilatació de paviment o capes 
continues aplicades in situ.

En els encontres entre la llosa i els paraments verticals de coberta (ampits i conductes de 
ventilació d’obra), es col·locaran lloses senceres o retallades, mantenint un junt al menys de 5 
mm d’amplada entre la capa de formigó porós i el parament.

No s’haurà de perforar la llosa ni la membrana d’impermeabilització, per l’ancoratge o recolzar 
elements al forjat.  Si fos necessari s’utilitzarà les lloses FILTRON FS.  Aquets tipus de lloses 
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incorporen de fàbrica perfils en U de xapa plegada d’acer galvanitzat en calent.  Aquets perfils 
permetre’n la fixació de suports d’altres elements tècnics en la coberta.  

Els equips d’instal·lacions es podran col·locar directament sobre les lloses, a través de 
recolzaments en petites plaques de repartiment i sempre que no superi la resistència a 
compressió de la llosa FILTRON (carga de trencament a compressió superior a 30 kN). S’ha 
de garantir l’estabilitat dels elements col·locats.  

Durant l’execució d’altres unitats d’obra distintes a les pròpies d’impermeabilització, s’haurà de 
protegir la llosa amb l’objectiu d’evitar danys produïts per caigudes d’objectes i la brutícia dels 
junts.

Un cop finalitzada l’execució de la llosa, s’haurà d’executar una altre proba d’estanquitat de la 
coberta.

Us i conservació de la coberta:
Es tindrà en compte principalment les especificacions indicades en el CTE, part I i en el DB HS 
S1 – apartat 6.  En particular s’haurà de realitzar al menys una inspecció anual de la coberta i 
sempre desprès de situacions meteorològiques extremes, comprovant la capa de protecció 
(lloses), de la membrana així com els junts, fixacions, segellats i accessoris.  

PAVIMENT PVC DE LA CASA TARKETT

Condicions de subministrament
Les làmines es deuen subministrar embalades en rotllos, sense unions.

Recepció i control
Inspeccions:
§ En cada rotllo deurà figurar les següents dades:

o Nom del fabricant o marca comercial.
o Identificació del producte.
o Dimensiones en cm.
o Indicació del tipus de PVC.
o Tipus de làmina.
o Data de fabricació.

Conservació, emmagatzematge i manipulació
Els rotllos es mantindran en els seus envasos, apilats en posició horitzontal, amb un màxima 
de 5 filades posades en la mateixa direcció, amb una temperatura mínima de 18º (a mantindre 
en la instal·lació) i en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
Recomanacions d’ús

− Es seguiran les recomanacions d’aplicació i d’ús proporcionats pel fabricant en la seva 
documentació tècnica.

− Deurà controlar-se la humitat relativa del terra, no podent excedir del 2,5% per sota de 4 
cm de la solera.

− La humitat relativa durant la instal·lació deurà estar al voltant de  50-60%.

Criteri de medició en projecte.
Superfície útil, mesurada segons documentació de projecte. 

Procés d’execució.
Condicions prèvies
El suport estarà sec, net i aplanat i amb els nivells previstos.

Fases d’execució
− Preparació i allisat de la superfície final.
− Replanteig.
− Procedir a encolar amb espàtula de dent fi, amb adhesius d’emulsió acrílica (+/- 300 

gr/m2).
− Retall del paviment.
− Aplicació del adhesiu de contacto sobre el paviment.
− Col·locació del paviment.
− Soldar les juntes en calent amb un cordó de soldadura, quant l’adhesiu es trobi sec (24-

48 hores després de la instal·lació.
− Protecció en front a humitats.

Condicions d’acabat.
− Adherència al suport.
− Bon aspecte.
− Un cop acabada la col·locació es protegirà, evitant cinta adhesiva fins la finalització de 

les obres

INSTAL·LACIÓ DE CAPTACIÓ SOLAR PER PRODUCCIÓ ACS

Condiciones de muntatge

Generalitats
− La instal·lació es construirà en la seva totalitat utilitzant materials i procediments 

d'execució que garanteixin el compliment de les exigències del servei, la durabilitat i les 
condicions de salubritat i que facilitin el manteniment de la instal·lació. 

− Es tindran en compte les especificacions donades pels fabricants de cadascun dels 
components. 

− És responsabilitat del subministrador comprovar que l'edifici reuneix les condicions 
necessàries per a suportar la instal·lació, comprovar la qualitat dels materials i aigua a 
utilitzar.

− El subministrador serà responsable de la vigilància dels seus materials durant el 
magatzematge i el muntatge, fins a la recepció provisional. 

− Les obertures de connexió de tots els aparells i màquines haurien d'estar 
convenientment protegides durant el transport, l'emmagatzematge i el muntatge, fins a 
tant no es procedeixi a la seva unió, 

− L'alineació de les canalitzacions en unions i canvis d'adreça es realitzarà amb els 
corresponents accessoris i/o caixes, centrant els eixos de les canalitzacions amb els de 
les peces especials, sense haver de recórrer a forçar la canalització. 

− En les parts danyades per frecs en els equips, produïts durant el trasllat o el muntatge, 
el subministrador aplicarà pintura rica en zinc o altre material equivalent. 

− Es procurarà que les plaques de característiques dels equips siguin visibles una vegada 
instal·lats. 
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− Tots els elements metàl·lics que no estiguin degudament protegits contra l'oxidació pel 
fabricant seran recoberts amb dues mans de pintura antioxidant. 

− Els circuits de distribució d'aigua calenta sanitària es protegiran contra la corrosió per 
mitjà d'ànodes de sacrifici. Tots els equips i circuits podran buidar-se total o parcialment, 
realitzant-se això des dels punts més baixos de la instal·lació. 

− Els botellins de purga estaran sempre en llocs accessibles i, sempre que sigui possible, 
visibles.

Muntatge de l’estructura suport i dels captadors
− L’ instal·lació dels captadors a la teulada haurà d'assegurar l’estanquitat en els punts 

d'ancoratge. 
− El subministrador evitarà que els captadors quedin exposats al sol per períodes 

perllongats durant el muntatge. 
− En aquest període, les connexions del captador han d'estar obertes a l'atmosfera, però 

impedint l'entrada de brutícia. 
− Acabat el muntatge, durant el temps previ a l'arrencada de la instal·lació, si es preveu 

que aquest pugui ser llarg, el subministrador procedirà a tapar els captadors. 

Muntatge del interacumulador
− La ubicació dels interacumuladors i les seves estructures de sujecció, tindrà en compte 

les característiques de la edificació. La base del interacumulador es realitzarà mitjançant 
una bancada de perfils metàl·lics estudiada pel subministrador.

− Es tindrà en compte l’accessibilitat al interacumulador, per a operacions de substitució o 
reparació.

Muntatge de la bomba de circulació
− Les bombes en línia s'instal·laran amb l'eix de rotació horitzontal i amb espai suficient 

perquè el conjunt motor-rodet pugui ser desmuntat fàcilment.
− L'acoblament d'una bomba en línia amb la canonada serà de tipus roscat fins al 

diàmetre DN 32. 
− El diàmetre de les canonades d'acoblament no podrà ser mai inferior al diàmetre de la 

boca d'aspiració de la bomba. 
− Les bombes estaran dotades de preses per al mesurament de pressions en aspiració i 

impulsió. 

Muntatge de tubs i accessoris
− Abans del muntatge, es comprovarà que les canonades no estiguin trencades, 

fissurades, doblegades, aixafades, oxidades o danyades de qualsevol altra forma. 
− S'emmagatzemaran en llocs on estiguin protegides contra els agents atmosfèrics. 
− En la seva manipulació s'evitaran frecs, rodadures i arrossegaments, que podrien 

danyar la resistència mecànica, les superfícies calibrades de les extremitats o les 
proteccions anticorrosives. 

− Les peces especials, maneguets, gomes d'estanqueïtat, etc. es guardaran en locals 
tancats. 

− Les canonades seran instal·lades de forma ordenada, utilitzant fonamentalment tres 
eixos perpendiculars entre si i paral·lels a elements estructurals de l'edifici.

− La distància mínima de les canonades o els seus accessoris a elements estructurals 
serà de 5 cm. 

− Les canonades discorreran sempre per sota de canalitzacions elèctriques que creuin o 

corrin paral·lelament, amb una separació mínima de 5 cm.
− Les canonades no s'instal·laran mai damunt d'equips elèctrics, tals com quadres o 

motors. 
− No es permetrà la instal·lació de canonades en buits i sales de màquines d'ascensors, 

xemeneies i conductes de ventilació. 
− Les connexions entre les canonades i els components es realitzaran de manera que no 

es transmetin esforços mecànics. 
− Les connexions entre els components del circuit han de ser fàcilment desmuntables, 

mitjançant brides o ràcords, amb la finalitat de facilitar la seva substitució o reparació. 
− Els canvis de secció en canonades horitzontals es realitzaran de manera que s'eviti la 

formació de borses d'aire, mitjançant maneguets de reducció excèntrics o enrasat de 
generatrius superiors per a unions soldades. 

− Els trams horitzontals de canonada es muntaran sempre amb un pendent ascendent del 
1% en el sentit de circulació.

− Es facilitarà la dilatació de les canonades utilitzant canvis d'adreça o dilatadores axials. 
− Les unions entre canonades de coure es realitzaran mitjançant maneguets soldats per 

capil·laritat. 
− El dimensionament, separació i disposició dels suports de canonada es realitzarà 

d'acord amb les prescripcions de la norma UNEIX 100.152. 
− Els sistemes de seguretat i expansió es connectaran de manera que s'eviti qualsevol 

acumulació de brutícia o d'impureses. 
− Les dilatacions que pateixen les canonades al variar la temperatura del fluid han de 

compensar-se a fi d'evitar trencaments en els punts més febles, que solen ser les 
unions entre canonades i aparells, on solen concentrar-se els esforços de dilatació i 
contracció. 

− En els traçats de canonades de gran longitud, horitzontals o verticals, es compensaran 
els moviments de canonades mitjançant dilatadores axials.

Muntatge de l’aïllament
− L'aïllament no podrà quedar interromput al travessar elements estructurals de l'edifici. 
− El maneguet passamurs haurà de tenir les dimensions suficients perquè passi la 

conducció amb el seu aïllament, amb una folgança màxima de 3 cm. 
− Tampoc es permetrà la interrupció de l'aïllament tèrmic en els suports de les 

conduccions.
− El pont tèrmic constituït pel mateix suport haurà de quedar interromput per la 

interposició d'un material elàstic (goma, filtre, etc.) entre el mateix i la conducció. 
− Després de la instal·lació de l'aïllament tèrmic, els instruments de mesura i de control, 

així com vàlvules de desguassos, volant, etc., haurien de quedar visibles i accessibles. 
− Les franges i fletxes que distingeixen el tipus de fluid transportat en l'interior de les 

conduccions, es pintaran o es pegaran sobre la superfície exterior de l'aïllament o de la 
seva protecció.
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8.6. Documentació gràfica

1. Emplaçament i situació
2. Planta baixa. Enderroc
3. Planta primera. Enderroc
4. Planta segona. Enderroc
5. Planta tercera. Enderroc
6. Planta sotacoberta. Enderroc
7. Planta coberta. Enderroc
8. Planta baixa. Distribució i superfícies
9. Planta primera. Distribució i superfícies
10.Planta segona. Distribució i superfícies
11.Planta tercera. Distribució i superfícies
12.Planta sotacoberta. Distribució i superfícies
13.Planta baixa. Cotes i materials
14.Planta primera. Cotes i materials
15.Planta segona. Cotes i materials
16.Planta tercera. Cotes i materials
17.Planta sotacoberta. Cotes i materials
18.Planta coberta
19.Secció transversal S1
20.Secció transversal S2
21.Secció transversal S3
22.Alçats A1, A2 i A3
23. (a)Detalls constructius I
23. (b)Detalls constructius II
23. (c)Detalls constructius III
24.Planta baixa. Instal·lació elèctrica
25.Planta primera. Instal·lació elèctrica
26.Planta segona. Instal·lació elèctrica
27.Planta tercera. Instal·lació elèctrica
28.Planta sotacoberta. Instal·lació elèctrica
29.Detalls constructius. Instal·lació elèctrica
30.Esquema unifilar. Instal·lació elèctrica
31.Planta baixa. Instal·lació aigua
32.Planta primera. Instal·lació aigua
33.Planta segona. Instal·lació aigua
34.Planta tercera. Instal·lació aigua
35.Planta sotacoberta. Instal·lació aigua
36.Esquema de principis 3D. Instal·lació aigua
37.Esquema de principis. Instal·lació aigua
38.Planta primera. Producció ACS
39.Planta segona. Producció ACS
40.Planta tercera. Producció ACS
41.Planta sotacoberta. Producció ACS
42.Planta coberta. Producció ACS
43.Esquema de principi 3D. Producció ACS
44.Esquema de principi. Producció ACS
45.Detall constructius. Producció ACS

46.Planta baixa. Instal·lació sanejaments
47.Planta primera. Instal·lació sanejaments
48.Planta segona. Instal·lació sanejaments
49.Planta tercera. Instal·lació sanejaments
50.Planta sotacoberta. Instal·lació sanejaments
51.Planta coberta. Instal·lació sanejaments
52.Esquema de principis 3D. Instal·lació sanejaments
53.Detalls constructius. Instal·lació sanejaments
54.Planta baixa. Salubritat
55.Planta primera. Salubritat
56.Planta segona. Salubritat
57.Planta tercera. Salubritat
58.Planta sotacoberta. Salubritat
59.Planta coberta. Salubritat
60.Planta baixa. Instal·lació telecomunicacions
61.Planta primera. Instal·lació telecomunicacions
62.Planta segona. Instal·lació telecomunicacions
63.Planta tercera. Instal·lació telecomunicacions
64.Planta sotacoberta. Instal·lació telecomunicacions
65.Planta coberta. Instal·lació telecomunicacions
66.Circuits telecomunicacions
67.Esquema televisió
68.Esquema telefonia
69.Esquema RITI/RITS
E1. Fonaments i detalls
E2. Forjat cotes +3.07/+3.89
E3. Forjat cotes +5.84/+7.63
E4. Forjat cotes +5.65/+10.57
E5. Forjat cotes +11.58
E6. Forjat cobertes
E7. Detalls estructura metàl·lica
E8. Detalls forjats amb fusta
E9. Detalls forjats amb formigó
E10. Llindes o estintolaments
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9. ANNEXES

9.1. ESTUDI DE GESTIÓ I RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC

9.1.1. GESTIÓ DE RESIDUS

El present annex detalla tot allò que fa referència a la gestió de residus i el seu contingut està 
d’acord amb el RD105/2008, on es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició.

9.1.2. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ

Per tal d’aconseguir una correcta i millor gestió dels residus, en aquest apartat es detallen 
aquelles accions de minimització i prevenció que s’hauran d’aplicar a l’obra, des de la fase 
d’execució. Per fer-ho:

- Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables durant 
els treballs 

- S’impartiran tasques de informació entre els treballadors i les subcontractes perquè 
col·loquin els residus en el contenidor corresponent (segons el tipus de residu, si se’n 
preveu o no el reciclatge, etc.) 

- S’intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-la a l’ús (sense escreixos) i 
s’intentarà optimitzar la quantitat de materials emprats, ajustant-los als estrictament 
necessaris per a l’execució de l’obra

- Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials a l’engròs o amb envasos 
d’una grandària que permeti reduir la producció de residus d’embolcalls

- Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb 
sistemes d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats 
amb materials reciclats, biodegradables i que puguin ser retornables o, si més no, 
reutilitzables

- S’intentarà escollir materials i productes, d’acord amb les prescripcions establertes en el
projecte, subministrats per fabricants que ofereixin garanties de fer-se responsables de 
la gestió dels residus que generen a l’obra els seus productes (pactant prèviament el 
percentatge i característiques dels residus que acceptarà com a retorn) o, si això no és 
viable, que informin sobre les recomanacions per a la gestió més adient dels residus 
produïts

- Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures 
adequades d’emmagatzematge per garantir la qualitat de les terres destinades a 
reutilització

- S’aprofitaran retalls durant la posada a l’obra i s’intentarà realitzar els talls amb precisió, 
de manera que totes dues parts es puguin aprofitar peces ceràmiques i paviments, 
aïllaments, tubs i d’altres materials d’instal·lacions (cables elèctrics), etc. 

- Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de malmetre’ls amb elements de 
protecció (a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar)

- Es controlarà la preparació de les dosificacions per a la generació de materials in-situ a 
fi d’evitar errors i, conseqüentment, residus.

9.1.3. ESTIMACIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS

A continuació es detalla l’estimació dels residus de construcció i demolició que es generaran a 
l’obra, codificats d’acord amb la guia d’aplicació del Decret 201/1994 d’ITEC.
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9.1.4. MESURES PER A  LA SEPARACIÓ DE RESIDUS

Per aconseguir una bona recollida i separació dels residus, de cara a aconseguir també, una 
millor gestió, l’obra haurà de contenir diferents contenidors, que s’ubicaran a la zona prevista 
d’ocupació de la Riera Sant Domènech.
La zona destinada als contenidors, doncs, hi haurà d’haver:
1.- Una zona habilitada pels Residus Especials tal i com marca la legislació vigent (amb tants 
bidons com calgui). En aquesta zona:

- Els productes especials no s’emmagatzemaran a l’obra més de 6 mesos.
- Els contenidors de residus especials hauran de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit  
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals.
- Se senyalitzaran correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els 
símbols de perillositat representats en les etiquetes.
- Es taparan els contenidors i es protegiran de la pluja, la radiació, etc.
-Els bidons que continguin líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) 
s’emmagatzemaran en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d’evitar fuites.
- S’impermeabilitzarà el terra on se situïn els contenidors.

2.- Una zona on s’ubicaran els contenidors de residus No Especials i inerts que contindrà, com 
a mínim, els següents contenidor:

- Contenidor per a maons, teules i elements ceràmics. 
- Contenidor per fusta.
- Contenidor per a vidre.
- Contenidor per plàstic i/o contenidor per paper i cartró.

Es col·locaran contenidors per als materials que contenen amiant, tot i que no es necessari 
projecte específic per a la seva retirada, però si la presencia de tècnics i operaris qualificats
per al seu desmuntatge a l’obra.
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista i la legislació vigent. A més del símbol que els identifiqui 
hauran d’incloure els codis LER admesos de l’ordre MAM/304/2002.

9.1.5. PRESCRIPCIONS DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

En relació a l’emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels 
residus de la construcció i demolició dins de la pròpia obra, les prescripcions tècniques a 
aplicar seran els següents:

- Es classificacaran els materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran 
o es reutilitzaran. Aquests materials han d’estar classificats en contenidors o espais 
separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els 
materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els 
materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.
- Els materials potencialment perillosos s’hauran de separar per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat.
- La manipulació dels materials s’haurà de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.
- Les operacions de càrrega s'hauran de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
- Els vehicles de transport hauran de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material.
- El trajecte que hauran de recórrer haurà de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
- S'haurà de transportar a abocador autoritzat tots els materials procedents de 
l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.
- El transportista haurà de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 
classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus 
que s’ha abocat.
- El transport s'haurà de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
- Durant el transport s'haurà de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats.
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Les unitats i els criteris d’amidament seran els següents:
Per a la classificació de residus:

- m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.

Pel transport de terres o residus inerts o no especials:
- m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, 
o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no 
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
- En els residus de la construcció es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Pels residus especials i el seu transport:
- unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 
recollida. La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de 
cada tipus de residu al centre corresponent.
Per la disposició de runa o residus inerts:
- m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent.
Per la disposició de residus no especials o especials:
- kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent.
En la disposició de residus:
- La unitat d’obra inclou tots els cànons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus 
de residu al centre corresponent.

Finalment, la normativa de compliment obligatori serà la següent:
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció.
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya.
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9.1.1. EMPLAÇAMENT CONTENIDORS
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9.2. PLA DE MANTENIMENT 9.3. ESTUDI DE SEGURETAT

NOTA: No s’adjunten els dos documents al creure que el PFC realitzat es suficient. Creiem 
que la realització d’un pla de manteniment i un estudi de seguretat seria per a la realització 
d’un altre PFC concret en aquesta matèria.
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9.4. COMPARATIVA DE SOSTENIBILITAT DE L’EDIFICI UN COP ADEQUAT

La intenció amb la realització d’aquesta comparativa és poder demostrar que amb una correcta 
elecció dels material adequats es poden reduir les emissions de CO2 en comparació a un tipus 
de construcció més tradicional.

En el nostre projecte s’ha intentat realitzar un construcció el més seca possible, és a dir, amb 
la mínima realització de partides d’obra amb materials humits com morters, formigons i altres 
productes amb altes emissions de CO2 en la seva fabricació.

A continuació mostrem unes gràfiques amb les produccions de CO2 emeses segons la 
tipologia de construcció (obra nova):

(10). Gràfiques extretes del llibre “34 kg de CO2” de Toni Solanas, Dani Calatayud i Coque Claret. Abril 2009. Generalitat de Catalunya. 
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Emissions degudes a la construcció de l’edifici de l’ETSAV. 

(11). Dades extrets de “L’informe Mies” realitzat per Albert Cuchí, professor del Departament de Construccions Arquitectòniques I de la UPC, 
Escola d'Arquitectura del Vallès i Isaac López Caballero, estudiant. Becari del projecte MIES. Escola d'Arquitectura del Vallès en 1999.
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S’han adjuntat aquest arxius per poder tenir com a varem per poder comparar els nostre 
projecte.

A continuació detallarem per partides el cost energètic i la emissió de CO2, tant en materials 
com en maquinaria, que es produiria amb la realització del projecte realitzat:

Partides Cost energètic del 
material en MJ % pres. Emissió de CO2 dels 

materials en Kg % pres.

Enderroc i moviment de terres 73.902,72 1,96% 10.216,65 2,36%

Fonaments 290.751,58 7,70% 60.883,26 14,09%

Estructures 498.160,07 13,20% 47.398,34 10,97%

Cobertes 47.138,82 1,25% 6.065,53 1,40%

Tancament i divisòries 604.301,81 16,01% 44,657,86 10,33%

Impermea. i aïllaments 729.049,75 19,32% 114.558,38 26,51%

Revestiments 510.788,60 13,50% 42.686,25 9,88%

Paviments 191.547,98 5,08% 26.836,47 6,21%

Tancaments i divisòries 
practicables 60.496,97 1,60% 5.394,31 1,25%

Protecció i senyalització 6.358,45 0,17% 940,71 0,22%

Envidraments 101.197,42 2,68% 6.244,57 1,44%

I. Evacuació 23.159,47 3,26% 17.345,22 4,01%

I. Elèctriques 75.813,48 2,01 9.461,53 2,18%

I. Fluids 124.665,08 3,30% 13,342,47 3,09%

I. Lampisteria 100.443,86 2,65% 7,837,16 1,81%

I. Contra incendis 6.696,11 0,18% 900,72 0,21%

I. Audiovisuals 11.902,75 0,32% 1.195,15 0,28%

I. Transport 152.555,14 4,04% 12.092,72 2,80%

I. Ventilació 62.507,51 1,66% 3.784,95 0,88%

Equipaments 827,33 0,022% 62,61 0,014%

Ajuda ram paleta 2.287,51 0,061% 300,27 0,069%

TOTAL 3.774.152,41 100% 432.190,11 100%

PER m² (1.535 m²) 2.458,73 MJ/m² - 281,55 kg CO2/m² -

NOTA: S’ha comptabilitzat els cost energètic i la emissió de CO2 de la partida d’enderroc. S’hauria de considerar un 
percentatge menor en aquesta partida, al no generar aquest projecte els materials ja existents.

A continuació adjuntem unes gràfiques dels consums energètics i emissions de CO2 per 
materials i partides, per poder detallar amb més claredat quins son els material més 
contaminants que hem emprat:

GRÀFIQUES CONSUMS ENERGÈTICS PER MATERIALS I PARTIDES:
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 A aquests costos energètics s’haurien de sumar els costos energètics i la emissió de CO2 
de la maquinaria a emprar. 

Cost energètic de maquinària en Mega Joules (MJ)=156.439,90 MJ (39.823,13 elèctrica i 
116.616, 77 de gas oil. El 25,46% i 74,54% respectivament).

Emissió de CO2 de maquinària Kg de CO2 = 36.266,53 Kg (5.806,23 elèctrica i 30.460,30 gas 
oil. El 16,01% i el 83,99%). 

Sumant la part per m² de la maquinaria es queden els següents resultats: 

Cost energètic = 2.560,64 MJ/m²

Emissió de CO2= 305,10 kg CO2/m²  

Conclusions extretes de la comparativa:

Comparant els cost energètic i les emissions de CO2 del nostre projecte amb la construcció de 
l’ETSAV, es por comprovar que s’han reduït aproximadament el 50 %. Si també és veritat que 
en el nostre projecte no existeixen pràcticament partides de fonamentació i les partides 
d’estructures tampoc és elevada, també s’ha de dir que al ser una rehabilitació amb un 
projecte d’adequació hi han elements constructius que no es poden modificar i obliguen a la 
utilització de alguns materials concrets, com per exemple, la realització de les capes de 
compressió de formigó armat en forjats unidireccionals de biguetes precomprimides o el 
tancament d’obertures de fàbriques de càrrega ceràmiques o de tancaments de tapial o 
paredats de granit i ceràmic. 

A més si comparem els nostres resultats amb les gràfiques d’emissió de CO2 segons el tipus 
de construcció, veiem que s’ha reduït quasi una vuitena part respecte les construccions 
pesades (mur de càrrega ceràmic amb forjat de formigó), una cinquena part amb les cases de 
tapial (tipologia de vivenda del nostre edifici d’estudi) i fins una quarta part en els edificis 
lleugers realitzats en sec (teòricament, una construcció sostenible).

Per tant, la conclusió que arribem és que tenint cura en l’elecció de materials i realitzant una 
correcta tria dels sistemes constructius en l’elaboració d’un projecte es poden reduir les 
emissions de CO2 i els costos energètics en uns percentatges elevats i d’aquesta manera 
posar un altre gra de sorra per apropar-nos a l’establert  al protocol de Kyoto.

No obstant, fem una puntualització. Segons l’Informe Mies de l’escola ETSAV, les emissions 
imputades al consum energètic per l’ús de l’edifici anuals és el doble que les imputades pels 
temps d’amortització de l’edifici. Per tant, i com diu el professor de la UPC i de l’Escola 
d’Arquitectura del Vallés, el Sr. Albert Cuchí, no són els edificis, o les cases, els que son 
sostenibles. Ho han de ser les activitats; els edificis ho han de permetre.
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9.5. FITXES TÈCNIQUES I ALTRES DOCUMENTS

NOTA: Es troben incorporades en el CD del Projecte Final de Carrera.



136 PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’UN EDIFICI HOTELER A PETITS APARTAMENTS TURÍSTICS
   A LA POBLACIÓ DE CANET DE MAR

CONCLUSIONS

Les conclusions extretes del Projecte Final de Carrera realitzat les dividirem segons les parts 
realitzades en l’estudi.

En primer lloc, gràcies a l’estudi de la història i la recerca d’informació realitzada sobre l’edifici 
em pogut deduir els següents punts:

• S’ha pogut conèixer la tipologia de construcció que pertany l’edifici, les Cases de Cos. 
Tot i que ha patit diverses modificacions i remuntes, l’estat original es manté i ,gràcies a 
la recerca d’informació de la tipologia mencionada, s’han pogut deduir i estudiar els 
diferents sistemes constructius existents.

• Gràcies al coneixement dels sistemes constructius s’ha deduït els diferents processos 
patològics que ha sofert l’edifici o que podria patir en un futur. Deduccions que s’han 
tingut en compte en la posterior diagnosi.

Amb la realització de la diagnosi s’han arribat les següents conclusions:

• L’estat actual de l’edifici és pot considerar correcte. Gràcies al manteniment realitzat i 
les reparacions executades en el transcurs del temps, l’edifici consta d’un bon estat de 
conservació, el que fa que les actuacions a realitzar en la seva adequació siguin menors 
a les que podrien realitzar en un edifici amb aquesta edat.

• Existeixen, igualment, zones concretes a tenir en compte. Els forjats de fusta pateixen 
una deformació superior a la permesa per la normativa actual i la comprovació de 
tensions realitzada ens mostra que existeixen algunes biguetes sobretensionades. 

• En el cas del forjats de biguetes de formigó, no s’observen lesions d’importància però si 
algun símptoma. En aquest cas les intervencions a realitzar serien més de seguiment 
que no de rehabilitació. En tot cas, queda pendent la realització d’un estudi per conèixer 
la possible presencia de ciment aluminós en les biguetes, ja que els anys d’execució de 
les remuntes és l’època que més es va emprar aquest material.

• L’estructura vertical s’ha trobat en un estat acceptable. No s’observen esquerdes 
d’importància i si petites fissures antigues causades més per retraccions dels materials 
que no pas per causes de deficiències estructurals. Igualment s’ha comprovat que hi ha 
fàbriques ceràmiques sobretensionades, tal com s’especifica en les conclusions de la 
diagnosi.

• Tanmateix, falta la realització d’un estudi geotècnic del terreny, tant per poder realitzar 
comprovacions precises de la fonamentació existent com per poder concretar amb més 
exactitud les causes de les nombroses humitats per capilaritat.

Amb referència  al projecte d’adequació, la primera conclusió que s’ha extret és que no era 
necessari el manteniment de tipologia de Casa de Cos de l’estat original de l’edifici, ja que amb 
totes les modificacions sofertes durant la seva vida i amb l’estat actual, com edifici hoteler, ja 
no s’aprecien les característiques principals de la tipologia d’aquest tipus d’edificacions.

Del projecte en sí, podem concloure que es possible la realització d’uns apartaments en un 
edifici antic amb totes les necessitats bàsiques cobertes i amb el compliment de la normativa 
actual, adaptant les distribucions interior a la façana catalogada com patrimoni històric.

L’elecció de materials i sistemes constructius emprats ha vingut determinada per l’elecció dels 
elements amb el menor cost energètic i la menor emissió de CO2 possible. Per aquest motius, 
existeixen partides com els paviment de PVC davant de paviments de fusta sintètics o 
l’augment d’inèrcia d’elements estructural amb panells de fusta contralaminada en vers de 
capes de compressió de formigó.

Les conclusions a extreure de la tria de materials és que es poden realitzar tota mena de 
construccions sense haver d’emprar materials o sistemes constructius tradicionals i mantenint 
un cost d’execució per m² dins dels ratis aportats pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Barcelona. El cost per m² en la nostre projecte és de 650 €/m² aproximadament 
mentre que els ratis mencionats amb anterioritat és entre 600 a 860 €/m² considerant un 
coeficient d’ubicació geogràfica de 1.00 (àrea metropolitana de Barcelona), un coeficient 
tipològic de 0,55 ( Reforma que no afecta elements estructurals, canvis de distribució, 
rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria), coeficient de qualitat 1,00 (nivell 
estàndard) i amb un coeficient d’ús de 2,00 (habitatges amb més de 200 m²).

A més, i com em mostrat en la comparativa de sostenibilitat, sabem que es pot realitzar una 
construcció més sostenible a la habitual realitzada amb els sistemes constructius tradicionals
Nosaltres no hem arribat a emprar materials molt innovadors i hem utilitzat materials i sistemes 
constructius que es poden trobar en qualsevol  banc de dades de pressupostos, en el nostre 
cas concret de l’ITEC.

Tot i això, em reduït les emisions de CO2 i el cost energètic respecte unes construccions més 
habituals pel que es pot deduir que amb una construcció més responsable podem ajudar a 
apropar-nos als nivells pactats en el  tractat de Kyoto (reduir un 5,2% la producció d’emissions 
de CO2 entre el 2008 i el 2012).

Igualment, i com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, és més important  (en tema d’emissions 
de gasos) l’ús i el consum que si li pot donar a l’edifici  que no pas la construcció i els materials 
en si. Per aquest motiu, afirmem que és més important prestar atenció en els sistemes passius 
en la construcció sostenible que pot utilitzar el projectista o la utilització d’energies renovables 
que no pas l’elecció dels materials, sense restar importància als materials.

Per tant, el realitzar una construcció sostenible és cosa de tots, des de les persones que 
qualifiquen el territori fins el moment els usuari que encenen l’aire condicionat o compren 
bombetes de baix consum.
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AGRAIMENTS

No es un apartat que ens fes molta gracia afegir, però diuen que es de buen nacido ser 
agradecido. Així que començarem els agraïments una mica per ordre d’aparició:
Primer, a la Srta. Alba Ferrer, arquitecte municipal de Canet de Mar, per ser qui en va 
presentar al propietari de l’edifici en estudi i per l’ajuda prestada en la recopilació de 
normatives de Canet de Mar, catalogacions de l’edifici i història d’aquest.
Segon, a la família Planet, propietaris de l’edifici d’estudi, per tota l’ajuda prestada, la recerca 
d’informació, les històries contades sobre l’edifici i per prestar-nos a accedir a l’edifici totes les 
vegades que em necessitat.
Tercer, a la Srta. Iolanda Serrano, arxivera de l’ajuntament de Canet de Mar, per tota la 
informació trobada en els arxius de l’ajuntament, tot i que es trobaven en procés de trasllat.
Quart, al Sr. Emili Hormías Laperal, tutor del projecte, per les hores perdudes amb nosaltres i 
tota l’ajuda prestada.
Cinquè, a les nostres feines, Prointec S.A. i Cabezas, Gòngora & Moreno, per la flexibilitat 
d’horaris que ens a permès acabar el projecte i per la utilització de les seves oficines i 
materials.
Per últim, i no per aquest motiu menys important, a les nostres famílies, que han estat sempre 
al costat, aguantant males contestacions i rabietes, animant enmig del desànim i oferint tot el 
que tenien per a que la finalització d’aquest projecte arribés algun dia, molt especialment a dos 
grans persones Tere i Oli, que han aguantat el inaguantable.  
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