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RESUM 
 
Amb aquest projecte es pretén donar solució a les carències,patologies i necessitats que presenta 

l’edifici i que ens han estat transmeses per part de la administració. Parlem d’un edifici públic i catalogat 

dins del catàleg de protecció de bens i paisatge de Sant Vicenç de Montalt la qual cosa ens ha dut a 

una sèrie de limitacions alhora de prendre algunes decisions. 

Un cop fet l’aixecament, presa de dades pertinents i estudi de l’edifici, l’objectiu de la redacció d’aquest 

projecte és l’eliminació de les barreres arquitectòniques existents i la reparació de greus patologies 

estructurals, així com la reforma general de tot l’edifici.  

Això ha donat com a resultat la redacció d’aquest projecte, amb el corresponent càlcul, estudi de 

patologies i la documentació gràfica corresponent, així com la recerca i coneixement de sistemes 

d’algunes propostes mediambientals. 

Donat aquest resultat podem concloure que algunes actuacions tindran major o menor urgència però 

totes són de caràcter necessari per tal de garantir la habitabilitat del recinte i per millorar i optimitzar el 

seu funcionament. 
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0.  INTRODUCCIÓ 
El present treball “reforma i rehabilitació de la casa de la vila de Sant Vicenç de  Montalt, antigament 

Can Baró” neix de la necessitat de la reparació de diferents patologies aparegudes al llarg dels anys, i a 

la necessitat de adaptació a l'ús del mateix edifici, tenint en compte criteris d'accessibilitat, ja que es 

tracta d'un edifici públic. L’objectiu d’aquets treball és la redacció del projecte ejectiu, per tal que 

l’ajuntament ho pugui executar  quan ho trobi convenient. 

Per la redacció d’aquest projecte s’ha tingut com a referència, el projecte de rehabilitació fet l’any 1986, 

quan l’ajuntament es va traslladar de l’antiga seu a l’actual. L’esmentat projecte, era molt bàsic, i els 

plànols no es corresponien amb la realitat, per tant, s’ha hagut de realitzar un aixecament exhaustiu del 

edifici. El projecte s’ha realitzat amb les demandes i orientacions fetes per els representants de 

l’ajuntament, també s’ha volgut fer el més accessible, i adaptat a les necessitats actuals del propi 

organisme. 
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 
 

1.1. AGENTS. 
 
El present Projecte de Rehabilitació i Reforma ve motivat per la necessitat de fer el projecte final de 

carrera,d’arquitectura Tècnica, de la Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 

Aquets projecte té com a tutora responsable a la professora d’aquesta universitat Susana Pavón, i com 

autores del present Projecte de Rehabilitació a Elisenda Sopena Berti, i Olga Curado García. 

L’edifici, és un edifici d’ús públic propietat del Ajuntament de Sant Vicenç De Montalt. 

 

1.2. INFORMACÓ PRÈVIA. 
 
L’edifici esta situat en el centre històric de la vila de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme província de 

Barcelona. 

Es tracta d’un edifici de l’any 1942 originàriament construït com a masia familiar, l’any 1986 amb unes 

mínimes adaptacions passa a ser la nova seu del ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

Es un edifici aïllat, situat en una parcel·la de 886m2, i de 1220 m2 construïts. 

El solar esta ocupat en un 56% per la edificació, i aquets està format per un cos central de tres plantes i 

dos laterals de dues plantes. 

L’edifici es desenvolupa en tres nivells, el primer nivell és semisoterrani i té façana i accés pel carrer de 

l’església número, 13, esta format per diversos espais connectats seriadament que havien estat 

destinats a magatzems. L’esmentat nivell, planta baixa, es té accés també des de un ampli espai 

enjardinat que és la plaça de l’església, 6. L’edifici consta d’un ampli vestíbul amb escala de marbre. En 

aquesta planta trobem varis serveis municipals, un espai destinat a la diputació, i varis espais poc 

definits i poc aprofitats, com magatzems o arxius. La planta primera, a la qual es pot accedir per 

l’escala principal, o per un nucli de comunicació vertical que consta d’un ascensor i una segona escala, 

que va de planta baixa fins a planta sotacoberta, consta de diferents estances pròpies dels serveis 

municipals, con d’una sala de juntes, i un gran vestíbul, lavabos i una petita cuina amb office. La planta 

sotacoberta consta de varies estances no-habitables aprofitades actualment con a arxiu municipal, 

magatzem i sala de màquines. La resta de la planta es troba a un nivell superior a la cota d’arribada de 

l’ascensor i aquest desnivell es salva amb dos graons. En aquesta planta trobem varis serveis 

municipals com urbanisme i els jutjats de pau. 

La façana principal, orientada al sud, llinda amb la pròpia parcel·la, urbanitzada com a plaça pública. La 

façana posterior, encarada al nord, llinda amb la plaça de l’església, i es troba a dos metres i mig sota 

la rasant de la plaça de l’església i la oest amb el carrer sant Antoni. 

Donat el bon estat de estructura vertical, es mantindrà tota ella, canviant únicament la distribució 

interior. Es reforçarà el forjat de sotacoberta i es substituirà la part de la coberta que es troba 

apuntalada per el col·lapse que ha sofert per falta de manteniment. 

 

 

Situació urbanística   
El Pla General d’Ordenació de Sant Vicenç de Montalt va classificar els terrenys de l’antiga finca del 

Can Baró com a sòl urbanitzable programat, i més concretament va qualificar els terrenys amb la clau 1 

d’Edificació Antiga subgrup E. El Pla General d’Ordenació urbana de Sant Vicenç de Montalt va 

incloure amb el número 49 Can Barò Catàleg de Patrimoni Històric-Artístic.  

 

Pla Especial de protecció del patrimoni, usos i volums a l’edifici de Can Baró 
L’objectiu d’aquest pla especial, és definir el contingut de la protecció i els paràmetres de conservació i 

d’ús de Can Baró així com del seus jardins, d’acord amb el planejament vigent.   

Donat l’objectiu descrit anteriorment, aquesta pla especial pretén primerament protegir el volum 

principal de l’edificació (que és el que realment està protegit) i permetre les obres de rehabilitació que 

han de dotar-lo dels nivells necessaris d’habitabilitat i accessibilitat requerits per un ús municipal.  

Tal com es defineix a la normativa del pla especial s’admetran totes les obres menors i majors 

necessàries per dotar-lo dels nivells anteriorment esmentats respectant però el següent:  

- les parets portants de l’edificació principal  

- la major part de les obertures de la façana principal  

- l’acabat de coberta que serà de teula ceràmica i la canal tortugada ceràmica  

Aquesta intervenció relativament permissiva és justifica pel fet que les antigues  masoveries han estat 

molt modificades  i  no  tenen  un  especial  interès  arquitectònic  excepte  pel  seu  valor  tipològic  

com  a  record  d’un edifici agrícola al servei d’un mas. I pel fet que la intervenció proposada restituirà el 

volum principal original i l’adequarà al futur ús.  
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Situació i emplaçament del solar: 

 
 

 
 

 
 

 
 
1.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

El projecte te com a objectiu la resolució de les lesions descrites en els següents apartats, per realitzar 

una conseqüent rehabilitació i reforma d’acord a la normativa vigent, i a les necessitats del client com a 

entitat pública, fer-ho així més accessible als ciutadans. 

 

S’adjunta un informe detallat del estat actual de l’edifici, amb la incorporació de fotografies i el 

corresponent aixecament gràfic, per poder proporcionar la màxima informació per intervenir de la forma 

que més convingui. 

De totes les solucions útils per solvatar cada una de les lesions, s’acollirà la que millor s’adapti a les 

nostres condicions i a més sigui viable econòmicament 

Aquestes es descriuran explícitament en els diferent apartats que venen a continuació, tant a nivell 

d’execució com econòmic i de control dels deferents materials que intervindran en el procés 

constructiu. 

A nivell general, la actuació te com a finalitat la millora de les condicions d’habitabilitat, així com 

d'incorporar les instal·lacions necessàries. Aquestes modificacions consistiran en: 
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Planta Baixa:  

Col·locació d'una barrera horitzontal per a evitar les humitats de filtració i capil·laritat.  

Se seguiran les indicacions de la Diagnosi que s'adjunta en l'Annex d'aquest Projecte Tècnic.  

Aportació de solera sobre zona de menor cota per a igualar en el nivell del forjat.  

Modificació de l'espai interior mitjançant l'enderrocament dels envans, i d’elements estructurals, 

realitzant els estintolaments pertinents, per tal de garantir l’accessibilitat, i millorar la funcionalitat de 

l’edifici. 

 

Planta primera: 

Modificació de l'espai interior mitjançant l'enderrocament dels envans, enderrocament i modificació del 

tram d’escala que comunica amb la planta superior, per tal d’aconseguir la mateixa cota e tot el pis 

superior i de garantir així l’accessibilitat, i millorar la funcionalitat de l’edifici.  

Planta sotacoberta  

Modificació de l'espai interior mitjançant l'enderrocament dels envans, i d’elements estructurals, 

realitzant els estintolaments pertinents 

Reforç del forjat, en la zona no habitable, per la posterior col·locació de la maquinària de climatització, i 

en previsió de possible utilització con a magatzem o arxiu. 

 

Planta coberta: 

Substitució de una part de la coberta, per una d’estructura metàl·lica. Se seguiran les indicacions de la 

Diagnosi que s'adjunta en l'Annex d'aquest Projecte Tècnic. 

 

A més de totes aquestes millores, entenent l’edifici com un conjunt, s'intentarà: 

- -Millorar la funcionalitat del conjunt de l’edifici. 

- Augmentar l'aïllament acústic i tèrmic en tot l'edifici per tal complir amb els requisits de la 

normativa vigent. 

- Adaptar la nova configuració, dotant a l'edifici dels serveis bàsics, tals com: sanejament, 

fontaneria, electricitat, calefacció i telecomunicacions. 

- Substituir i reparar els tancaments en mal estat. 

- Realitzar el cosit d'esquerdes en els tancaments i sanejament dels mateixos. Se seguiran les 

indicacions de la Diagnosi que s'adjunta en l'Annex d'aquest Projecte Tècnic 

 

 

 

 

 

 

1.4 PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 
En la actualitat l’edifici té unes prestacions d’edifici públic encara que en el seu dia l'edifici va ser 

projectat exclusivament per a ús residencial. Es tracta d'un habitatge, aïllat, descrit anteriorment.  

Les tres plantes son de forma irregular amb 498 m2 cada planta. 

 

PLANTA BAIXA: Es pot accedir a ella per diversos accessos, el principal es troba en la façana sud, 

façana principal, l’accés es fa a través d’una gran porta amb arcada de pedra, les demés entrades son 

escudaries. 

Trobem dues escales,la del vestíbul principal, és de dos trams i dona accés al vestíbul principal de 

planta primera, no te continuïtat mes enllà d’aquesta estança. 

La segona escala es un cos que te continuïtat desde planta baixa fins a sota coberta, sempre en tres 

trams deixant un forat al mig on trobem l’ascensor. 

Aquesta planta consta de varies estances d’ús públic, dos lavabos, un magatzem, sense us concret i 

varies estances utilitzades com a arxius. 

 

PLANTA PRIMERA: Ocupa la mateixa superfície que la planta baixa. Sobre el vestíbul principal trobem 

una sala de recepció i una antesala, al costat est d’aquestes s’accedeix a l’altre cos d’escala, al 

despatx del secretari municipal, i a la regidoria de cultura, a continuació, trobem una petita cuina amb 

office de forma octogonal, els serveis financers, i dos lavabos. 

Al costat oest, trobem la sala de juntes, els despatxos de cultura, un lavabo, i l’alcaldia la qual consta 

de d’una avantsala, un despatx i un lavabo. 

En aquesta planta existeixen dos balcons simètric desde la línea de la porta principal, un al despatx de 

l’alcaldia, i l’altre al despatx de secretaria, la resta d’obertures en façana son finestres, o balcons sense 

sortida. 

 

PLANTA SOTACOBERTA: Ocupa la mateixa superfície que la planta primera, encara que no tota es 

habitable, con hem explicat anteriorment, l’edifici consta d’un cos central de tes plantes i dos laterals de 

dues. La part central s’accedeix per el cos de l’escala, el cul dona accés a través de dos esglaons a 

l’àrea d’urbanisme i serveis jurídics, despatxos i regidories, aquesta planta consta d’un lavabo mixta, i 

una terrassa, transitable a la part nord-oest. 

Als cossos laterals, no habitables, es te accés, desde el replà de l’escala a la part est, la cual te varies 

estances i s’utilitza com arxiu municipal, en l’actualitat es troba apuntalat, desde fa uns 10 anys 

aproximadament. 

La part oest no habitable te accés desde la recepció de l’àrea d’urbanisme,  s’utilitza de magatzem, i 

per la ubicació d’instal·lacions. 
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1.5 CUADRE DE SUPERFÍCIES. 
Superfícies útil estat actual: 

PLANTA BAIXA SUPERFICIE UTIL m2 VOLUM m3 H. LLIURE

Despatx (antic correus) 15,80 44,08 2,79 

Cela 8,36 28,59 3,42 

Oficina 6,01 20,55 3,42 

Vestuari 5,04 17,24 3,42 

Ducha 2,33 7,97 3,42 

Lavabo 2,16 7,39 3,42 

Traster 2,60 8,89 3,42 

Arxiu 1 18,52 63,34 3,42 

Arxiu 2 52,58 179,82 3,42 

Porxo 11,58 39,60 3,42 

Magatzem 37,44 128,04 3,42 

Distribuïdor 14,72 50,34 3,42 

Promoció eco.+Oficina D'atenció al ciutadà 47,57 159,36 3,35 

Recepció 40,70 136,35 3,35 

Escala 10,18 35,22 3,46 

Diputació 24,53 83,89 3,42 

Informàtica 16,37 55,99 3,42 

S.A.I 5,23 17,89 3,42 

Sala calderes 7,96 27,22 3,42 

Lavabo homes 3,89 13,30 3,42 

Lavabo dones 2,95 10,09 3,42 

Server 8,90 30,44 3,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA PRIMERA SUPERFICIE UTIL m2 VOLUM m3 H.LLIURE

Serveis municipals 18,03 56,43 3,13 

Ensenyament i cultura 9,77 30,58 3,13 

Lavabo 1 3,15 9,86 3,13 

Sala sessions 52,21 174,90 3,35 

Sala d’actes 74,13 255,01 3,44 

Esports i Benestar social 19,63 61,44 3,13 

Cuina 6,20 17,05 2,75 

Menjador 18,23 59,07 3,24 

Lavabo dones 4,06 13,15 3,24 

Lavabo homes 3,75 11,06 2,95 

Lavabo alcaldia 2,72 7,62 2,8 

Alcaldia 36,44 119,16 3,27 

Escala 10,86 37,58 3,46 

Secretaria 25,11 78,59 3,13 

Tresoreria 21,86 68,42 3,13 

Oposició 10,24 29,90 2,92 

Secretaria d'intervenció 14,74 43,63 2,96 

 

PLANTA SOTACOBERTA SUPERFICIE UTIL m2 VOLUM m3 H.LLIURE

Terrassa 37,84   

Urbanisme 58,58 255,00 3,73/2,43 

Lavabo 3,43 11,66 3,4 

Reg. D'urbanisme 12,98 44,13 3,4 

Medi ambient 20,22 68,75 3,4 

Recepció 26,54 90,24 3,4 

Jutjat de pau 9,74 33,12 3,4 

Jutjat de pau 2 8,35 28,39 3,4 

Escala 19,60 0,00  
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Superfícies útil proposta: 

PLANTA BAIXA SUPERFICIE UTIL m2 VOLUMm3 H.LLIURE
Despatx (antic correus) 15,80 42,66 2,7 
Depatx oposició 15,39 41,55 2,7 
Sala polivalent 22,36 60,37 2,7 
Traster 4,59 12,39 2,7 
Neteja 2,78 8,98 3,23 
Lavabo 1 4,35 14,05 3,23 
Lavabo 2 3,00 9,69 3,23 
Arxiu 1 18,52 63,34 3,42 
Arxiu 2 52,58 179,82 3,42 
Porxo 11,58 31,85 2,75 
Taller informatica 12,76 35,09 2,75 
Distribuidor 22,09 57,43 2,1/2,7 
Promoció eco.+Oficina D'atenció al ciutadà 47,57 130,82 2,75 
Recepció 40,70 122,10 3 
Escala 10,18 35,22 3,46 
Diputació 24,53 67,46 2,75 
Informàtica 15,83 43,53 2,75 
S.A.I 5,23 17,89 3,42 
Sala calderes 7,96 27,22 3,42 
Server 8,90 24,48 2,75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA PRIMERA SUPERFICIE UTIL m2 VOLUM m3 H.LLIURE
Serveis municipals+Ensenyament i cultura 28,03 77,08 2,75 
Lavabo 1 3,15 8,66 2,75 
Sala sesions 52,21 156,63 3,00 
Sala d'actes 60,53 163,43 2,70 
Esports i Benestar social 19,63 53,98 2,75 
Cuina 6,20 17,05 2,75 
Menjador 18,23 59,07 3,24 
Distrubuidor 19,57 53,82 2,75 
Lavabo dones 5,48 15,07 2,75 
Lavabo homes 4,48 12,32 2,75 
Lavabo alcaldia 3,24 8,91 2,75 
Alcaldia 37,68 103,62 2,75 
Escalera 10,86 37,58 3,46 
Secretaria 25,11 69,05 2,75 
Tresoreria 21,86 60,12 2,75 
Secretaria d'intervenció 22,50 61,88 2,75 
Recepció alcaldia 18,18 50,00 2,75 
 

PLANTA SOTACOBERTA SUPERFICIE UTIL m2 VOLUM m3 H.LLIURE
Terrassa 37,84   
Urbanisme 71,27 255,00 3,73/2,43
Lavabo 4,20 11,55 2,75 
Reg. D'urbanisme 12,05 33,14 2,75 
Medi ambient 13,17 36,22 2,75 
Recepció 27,04 74,36 2,75 
Jutjat de pau 7,02 19,31 2,75 
Jutjat de pau2 8,67 23,84 2,75 
Escala 19,60 0,00  
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2.MEMÒRIA DE CÀLCUL 
 
2.1 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL CÀLCUL 
 
El promotor no ha definit unes sobrecàrregues d’ús específiques pel  projecte i s’aplicaran aquestes 

definides a la normativa:  

SOBRECÀRREGUES D'ÚS  CÀRREGUES UNIFORMES  CÀRREGUES PUNTUALS  

Ús residencial (A)  

     Habitatges, habitacions d'hospital i hotels  2 kN/ m2 (1)  2 kN no simultània (1)  

     Escales i accés públic    3 kN/ m2 (1)  2 kN no simultània (1)  

Ús comercial (D)  

     Locals comercials       5 kN/ m2 (1)   4 kN no simultània (1)  

Zones accessibles a vehicles de bombers    20 kN/ m2 (3)  4 kN no simultània (1)  

Calçades i garatges vehicles > 30 kN < 160 kN    5 kN / m2 (2)   4 x 4,5 kN simultània (2)  

Cobertes transitables (F)  

     Terrats accessibles privadament    1 kN/m2 (1)    2 kN/m2 no simultània (1)  

     Terrats accessibles al públic     segons ús  

Cobertes accessibles per a conservació (G)  

     Pendent > 36% (G1)      1 kN/m2 (1)    2 kN no simultània (1)  

  
(1) DB SE. Accions a l'edificació.  

(2) EHE-98  

(3) DB SI. Secció SI5    

 

Justificació de la resistència de l'acer segons CTE,  
Seguretat estructural  
Tots  els  elements  estructurals  del  projecte  s’han  projectat,  dimensionat  i  s’hauran  de  construir  i 

mantenir de manera que acompleixin amb una adequada fiabilitat les següents exigències bàsiques:  

-     Resistència i estabilitat : El dimensionat i la comprovació de tots els elements estructurals s’ha fet  

d’acord amb la Teoria del Estat Límit Últim, situació que, de ser superada, provocaria un risc per a les 

persones, ja sigui per una posta fora de servei o per col·lapse parcial o total de l’estructura per pèrdua 

d’equilibri, deformació excessiva, transformació de l’estructura en un mecanisme, trencament   

d’elements   estructurals   o   de   les   seves   unions   o   inestabilitat d’elements estructurals.  

-     Aptitud  de  servei  :  El  dimensionat  i  la  comprovació  de  tots  els  elements  estructurals  s’ha  

fet d’acord  amb  la  Teoria  del  Estat  Límit  de  Servei,  situació  que,  de  ser  superada,  quedarien  

afectats el nivell de confort dels usuaris, el correcte funcionament de l’edifici o l’aparença de la 

construcció.  

Accions a l’edificació  
Les accions que poden actuar sobre una estructura es classifiquen en:  

ACCIONS PERMANENTS (G) : Aquelles que actuen en tot instant, amb posició i valors constants o 

amb variacions menyspreables (accions reològiques) :  

-     Pes propi de l’estructura  

-     Càrregues mortes : paviments i envans  

-     Pes propi d’envans pesats i murs de tancament 

ACCIONS VARIABLES (Q) : Aquelles que poden actuar o no sobre l’estructura:  

-     Sobrecàrregues d’ús, incloent forces sobre baranes i elements divisoris  

-     Accions climàtiques : vent, temperatura i neu  

-     Accions químiques, físiques i biològiques (corrosió d’elements d’acer)  

ACCIDENTALS  (A)  :  Aquelles  amb  una  probabilitat  d’ocurrència  petita  però  de  gran  importància  

(sisme, incendi, impacte o explosió). 

Accions gravitatòries  
En  el  càlcul  de  les  càrregues  s’han  adoptat  a  més  els  següents  pesos  propis  de  diferents  

elements estructurals i constructius :  

- Fàbrica de maó foradat : 12 kN /m3  

- Fàbrica de maó calat : 15 kN /m3  

- Fàbrica de maó massís : 18 kN/m3  

- Formigó en massa : 25 kN/m3  

- Formigó armat : 25 kN/m3  

S’han considerat també les càrregues lineals definides a l’apartat 3.2 del document DB SE-AE.  

A la coberta s’han considerat les següents càrregues:  

Pes propi      0,4 kN/m2  

Sobrecàrrega d’ús o neu (coberta 25º)  0,4 kN/m2  

 

Mètode de càlcul  
S’ha adoptat la següent combinació d’accions definida en el Document Bàsic SE, Seguretat Estructural:  

- Situacions no sísmiques:  ΣγGj  . GKj +  γQ1 . Ψp1 . QK1 + ΣγQi . Ψai . QKi    

 essent:  

GKj   = valor característic de les accions permanents  

QK1 = valor característic de l’acció variable principal  

QKi   = valor característic de les accions variables d’acompanyament  

γGj   = coeficient de majoració de les accions permanents desfavorables, de valor 1,50  

γQ i   = coeficient de majoració de l’acció variable principal, de valor 1,60  

Ψp1 = coeficient de combinació de l’acció variable principal, de valor 1,00  
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Ψai = coeficient de combinació de les accions variables d’acompanyament, de valor 0,70 para las 

sobrecàrregues d’ús, 0,60 per a les de vent i 0,50 per a les de neu.  

taula 4.4 SE-A-11 

  

2.2 CÀLCUL ESTINTOLAMENTS 
 
Estintolament 1 
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Estintolament 2 

 

Estintolament 3 
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Estintolament 5 

 

Estintolament 6 
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Estintolament 7 

 

2.3 CÀLCUL DE NOVA COBERTA 
Biga 1 
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Biga 2  Biga 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biga 4 
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Biga 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biguetes tipus “A” 
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Biguetes tipus “B” 

 

Biguetes tipus “C” 
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3.MEMÒRIA CONSTUCTIVA  
Per tal que les obres de millora no paralitzin el funcionament de l’entitat, les obres es realitzaran per 

fases. 

 
3.1. TREBALLS PREVIS. 
Abans de començar, a realitzar els treballs d’enderrocs es tallaran els subministres de les instal·lacions 

existents a cada fase. 

 

3.2. ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS. 
La fase d’enderroc s’allargarà durant el període de tota l’obra degut a que s’ha de realitzar per fases, 

consistirà en enderrocar a  l’interior  del edifici de part del paviment  existent  en planta baixa i fer un 

rebaix per aconseguir la mateixa cota en tota zona d’actuació, segons plànols. 

Es portarà a terme l’extracció del mobiliari i fusteria interior i a l’enderrocament de divisions interiors 

segons plànols.  

S’enderrocaran la totalitat del tram d’escala que va de planta primera a planta sotacoberta i el replà de 

planta sota coberta. 

Aquestes feines es realitzaran de forma manual, actuant des d’andamis en la part alta dels tancaments 

i des de el terra quan s’actuï en la part inferior.  

Es  desmuntarà  la part de la coberta col·lapsada i apuntalada, i les xemeneies corresponents segons 

plànols.  La  coberta  actual està  composada  per bigues i biguetes de fusta doble capa de rasilla i 

teula àrab, part de les teules seran posteriorment recuperades. 

També s’enderrocarà la coberta transitable catalana, situada a planta sotacoberta, la totalitat del fals 

sostre del edifici, i la totalitat del lavabos. 

El procés de desconstrucció s’ha d’entendre com una actuació coordinada i ordenada.  Les accions en 

què  es  descompon  la  desconstrucció  de  l’obra  cal  que  es  desenvolupin  coordinadament,  de 

manera que no provoquin despreniments o caigudes imprevistes, que no posin en perill el personal que 

les realitza i que tampoc no siguin perilloses per a cap altre participant en el procés.  

L'ordre  del  desmuntatge  dels  elements  ha  d'evitar  que  durant  el  procés  en  quedi  algun  en  fals 

equilibri, per a impedir que, en desmuntar-ne un altre, caigui el primer. El procés de desconstrucció 

seguirà l'ordre que faciliti la descàrrega de les plantes.  

Referent  a  la  retirada  de  runa, es farà mitjançant trompes que evacuaran directament sobre 

contenidors és  important  estudiar  la  manera  més  òptima  de  fer-ho,  ja  que l’edificació romandrà 

en funcionament duran l’execució dels treballs.  

S’haurà d’utilitzar màquina petita,  per  a  que  pugui  accedir  per  planta.  En aquest sentit,  és 

important practicar els estintolament previs, per tal de facilitar l’accés i la mobilitat de la maquinària de 

treball.  

A nivell de seguretat cal dir que en tot moment es taparan i s’assenyalaran convenientment tots els 

forats  i  que els  operaris aniran  lligats  per  sobre  dels 2  metres. 

3.3. ESTRUCTURA HORITZONTAL. 
L’estructura portant dels estintolaments està formada per pòrtics rígids de jàsseres d’acer laminat la 

secció de les mateixes esta especificada segons memòria de càlcul i plànols. 

Per el nou forjat del replà de sotacoberta, i el nou tram d’escala, s’han  previst  amb  bigues  

metàl·liques, encadellat ceràmic i llosa de 10 cm. Les plantes i seccions de les mateixes estan 

especificades segons memòria de càlcul i plànols. 

 

Es realitzarà un augment del cantell col·locant uns connectors i una capa de comprensió sobre els 

forjats situats a sotacoberta en les zones no habitables, per tal de garantir la seguretat estructural futura, 

ja que es preveu la col·locació en aquest espai de la maquinaria necessària per climatitzar l’edifici. 

Es  pretén  conservar part de  l’estructura  de  la  coberta  de  l’edifici  a  excepció  de  zona col·lapsada i 

apuntalada. 

3.4. ESTRUCTURA VERTICAL. 
No es preveu cap actuació en l’estructura vertical del edifici. 

 

 

3.5. TANCAMENT PRIMARIS. 
Coberta 
Es  preveu  la  substitució d’una  part de la coberta, inclinada a quatre aigües, aprofitant bona part de 

les teules existents. 

Per  a  la  solució  es  preveu  desmuntar  manualment la coberta incloent l’estructura, actualment 

apuntalada. Es preveu la col·locació d’un cèrcol per millorar l’arriostrament i l’ancoratge de la nova 

estructura. Aqueta serà de ferro, i la secció dels perfils s’indica a la memòria de càlcul, es realitzarà una 

nova coberta, tal con s’indica als plànols, con a mesura ecoeficient, l’aïllament es realitzarà amb fibra 

natural de llana d’ovella, (característiques tècniques adjuntes a l’Annex III) 
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Es refaran les xemeneies, corresponents als xunts de ventilació. 

En la coberta plana s’ha optat per realitzar una coberta invertida transitable en substitució de la coberta 

catalana existent, el motiu es rebaixar la cota de la terrassa per evitar possibles patologies. L’acabat es 

realitzarà deixant una junta perimetral de dilatació, ja que al disposar només d’una bonera no es 

considera adequat la realització d’una junta transversal. 

 

Façana 
Les  façanes  es  mantenen  i  és  rehabiliten  completament.  L’actuació  per  el  compliment  de  les 

normatives municipals actuals no contempla cap tipus de modificació en les mateixes. Es repararan les 

patologies existents, tal com s’indica en les fitxes patològiques, es repicaran i es rehabilitaran 

completament. 

 

3.6. DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS. 
Les divisions interiors noves es realitzaran amb tancament en sec d’envans de cartró guix amb 

perfileria d’acer galvanitzat. Els nous envans del lavabos de planta primera es realitzaran dobles per 

poder encabir les portes correderes, aquest seran amb doble placa de 15 mm i aïllament de llana de 

roca entremig, L’estructura interior serà d’acer galvanitzat amb perfils de 46 mm o 70 mm segons 

alçades. Per sobre del cel ras s’allargarà l’aïllament per tal de fer barrera fònica i garantir l’aïllament 

acústic adequat entre espais.  

Les parets són de gero de 15 cm i de supermaó de 7 cm per les divisions dels espais interiors més 

secundaris.  

En els murs interiors que pateixen humitats de capil·laritat, o filtracions, es col·locarà un trasdossat de 

cartró guix ventilat tal com s’indica a les fitxes patològiques i documentació gràfica. 

Les diferents plaques de guix laminat que conformen els trasdossats s’hauran de col·locar al portell i a  

trencajunts.   

Els trasdossats amb estructura metàl·lica autoportant no es podran fixar rígidament a la paret base ni  

a les encavallades, s’utilitzaran sistemes antivibratoris de cautxú.  Entre el trasdossat i el parament 

base no hi pot haver cap encontre rígid.  

A sota i a sobre de totes les perfileries  metàl·liques  de  suport  de  trasdossats,  caldrà interposar entre 

l’element base i aquestes estructures una banda elàstica tipus Tecsound -SYBand o equivalent.  A  la  

part  superior  de  totes  les  estructures  metàl·liques  de  trasdossats,  caldrà  interposar, una banda 

elàstica de neoprè mínim 10 mm de gruix del tipus Isolgomma Stywall o equivalent.  

Tots els encontres de les plaques de guix laminat amb altres elements s’hauran de segellar amb pasta  

de guix, massilla o equivalent.   

   

La fusteria interior serà de DM per pintar i aniran enrasades amb el parament on se situen. Els 

elements mòbils de fusteria es col·locaran amb marc sobre premarc que depenent de la solució serà de 

ferro, amb platines d’acer o de premarcs de fusta.   

 
3.7. ACABATS EXTERIORS 
L’actuació  per  el  compliment  de  les normatives actuals no contempla cap tipus de modificació en les 

façanes. 

Posteriorment a las reparacions previstes  s’acabarà amb un estucat de calç i sorra de marbre blanc, 

col.locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat. Color a definir per la DF 

 
3.8. ACABATS INTERIORS 
Paviments 
A la planta baixa hi trobem varies solucions de paviments. S’ha de recréixer la cota de paviment acabat 

de la planta baixa, en la zona indicada en els plànols, per tal de poder passar instal·lacions de 

sanejament noves i així resoldre també la diferencia de nivells existent. L’acabat en aquesta zona serà 

de terratzo.  

A les sales d’informatica i server , serà tipus TARKETT iQ granit SD, o milar, disipador de propietats 

semiconductores/disipativas. 

Per les sales  humides es col·locarà rajola ceràmica Saloni, serie Neo de 31 x 31 cm color Moka. En la 

zona d’arxiu, s’ha optat per un paviment vinílic tipus TARKETT iQ optima d’alta resistència, o similar. 

Es conserva el paviment de terratzo existent majoritari, procedint a substituir les zones amb carència i a 

polir-les les restants. 

En les zones on s’ha realitzat un augment de cantell del forjat es crearan les pendents i es 

pavimentaran amb ciment fratassat, amb una   bonera  lateral  de   recollida  d’aigua. 

En planta sotacoberta, àrea d’urbanisme, per unificar paviment desprès de l’enderroc del mur central, 

es col·locarà un parquet flotant AC4, color roure. 

El tram d’escala nou anirà acabat amb peces de terratzo especials per esglaons iguals als existents en 

la resta de l’escala 

 
Parament verticals 
Els espais d’instal·lacions aniran amb acabat arrebossat i pintat. Els trasdossats i envans de cartró guix 

aniran acabats pintats.  

Les  zones  humides  dels  banys  aniran  aplacades  amb  peces  de  gres  Saloni, serie Cotton de 

31X60 cm color Blanc.  

Es netejaran i es pintaran la totalitat de les parets del edifici, així com les baranes i element auxiliars. 
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Sostres 
Es substituiran la totalitat dels falsos sostres, per falsos sostres continus o registrables, (veure plànols 

d’acabats, fals sostre) 

 

3.9. PROTECCIONS I SENYALITZACIONS 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb els reglaments i normativa següents:  

-    RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, al capítol III, 

articulo11: Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi (DB SI)  

-    Les normes UNE descrites a l'Annex SI G del Document Bàsic de Seguretat Contra Incendis (DB SI) 

del Codi Tècnic de l’Edificació.  

D'acord  amb  les  característiques  concretes  de  la  instal·lació  s'haurà  de  disposar  una  

d'instal·lació amb els mitjans d'extinció d'incendis reflectits a la següent taula. 

 

 

ART: REQUISIITS SECTOR UNIC 

3.1 DETECCIÓ NO 

4.1 ALARMA SI 

5.1 COM.ALARMA NO 

6.1 AIGUA C.I. SI 

7.1 HIDRANTS SI 

8.1 EXTINTORS SI 

9.1 BIES SI 

10 COLUMNA SECA NO 

11 RUIXADORS NO 

12 AIGUA PULVERIZADA NO 

13 ESCUMA FÍSICA NO 

14 EXT.POLS SI 

15 AG. GASOS SI 

16 ENLL-EMERG SI 

17 SENYALITZACIÓ SI 

 
 
 

 
Sistemes automàtics de detecció d'incendis  
Els sistemes automàtics de detecció d'incendis i les seves característiques i especificacions s'ajusten a 

la norma UNEIX 23.007.  

Els  elements  de  la  instal·lació  mesuren  permanentment  o  a  breus  intervals  de  temps  

successius  una magnitud física apropiada a fi de descobrir un incendi a la zona de vigilància que té 

encomanada.  

S'instal·laran detectors de fum. Aquests detectors seran del tipus iònic i s’activen a causa de la 

influència dels productes de la combustió sobre el corrent elèctric a la cambra d'ionització.  

 

Extintors portàtils d'incendis  
Es  disposarà  d'extintors  portàtils  d'incendis  IPF-31  en  número suficient  amb  l'estipulat  per  la  

taula 3.1  i amb una separació màxima de recorregut de 15 m. Seran de 6 kgs. de pols antibrasa o 

polivalent amb una eficàcia mínima de 21 A 113B o 34 A 113B 6 extintors en planta baixa i 4 extintors 

en planta primera. Seran de 5 kgs d'anhídrid carbònic amb una eficàcia mínima 55 b, situats 1 en planta 

baixa, 1 en planta primera i 1 en planta altell, pròxims als quadres i subquadres de corrent .  

Els extintors se situaran on hi hagi major probabilitat d'originar-se un incendi, sempre en lloc de fàcil  

accés i visibilitat. Es col·locaran sobre parets o pilars de manera que la part superior de l'extintor quedi  

com a màxim a 1,70 m. del terra.  

 

Instal·lació d'abastament  
Per a l'alimentació de l'aigua contraincendis, es disposarà d'una presa procedent de la totalitat de  

l'edifici i que serà d'ús exclusiu del present local.  

 

Senyalització i il·luminació  
Tots  mitjans de  protecció  contra  incendis  estaran  senyalitzats  i  il·luminats  per  a  la  seva  ràpida  

localització.  

Es col·locaran rètols per interior dels espais amb la prohibició de fumar en el seu interior.  

S'instal·larà  enllumenat  d'emergència  i  senyalització,  format  per  equips  d'enllumenat  autònoms, 

estratègicament situats, compostos per bateries de Níquel-Cadmi. Els esmentats equips s'encendran 

automàticament  quan  la  tensió  exterior  decreixi  d'un  valor  superior  al  20%  del  nominal,  i  el  

nivell d'il·luminació serà de 5 lux. 

Protecció i seguretat  
No es preveu realitzar actuacions sobre el sistema de control d'intrusió. 

3.10. SANEJAMENT 

El disseny de les instal·lacions s’adequa a les particularitats de l’edifici, buscant la coherència de les  
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necessitats funcionals d’aquestes amb el respecte als valors patrimonials de l’edifici.  

La xarxa de sanejament es planteja separativa, recollint pluvials i fecals de forma separada. Tota la  

xarxa de sanejament, tant els baixants com els col·lectors i xarxa horitzontal s’ha previst amb tubs de  

polietilè. Pels lavabos, i aigüeres s’utilitzaran sifons tipus ampolla que són autorentables; els brancs 

d’evacuació que parteixen dels sifons tindran un pendent comprès entre el 2.5 % i el 10% i se subjecten 

mitjançant abraçaderes disposades cada 70cm. Tots  els  aparells  disposaran  de sifó  abans  de  

connectar-se.   

Els vàters ja duen incorporat el sifó que, des de la sortida, es connecta directament a través d’un 

maguetó al baixant . Es reforçarà en ambdós extrems amb manguitos de llautó que es fixaran a 

l’aparell i a la derivació del baixant, interposant anell de cautxú i segellant amb massilla asfàltica. Els 

passos a través de forjats es faran amb tub de PVC. Els passos a través d’elements de fàbrica se 

segellaran també amb massilla asfàltica. Els baixants seran de PVC. Les unions se segellaran amb 

cues sintètiques impermeables de gran adherència, deixant una folgança en l'interior de la copa de 5 

mm. Els passos a través de forjats es deuen protegir amb una capa de paper de dos mil·límetres 

d’espessor. La subjecció es farà a murs d’espessor no inferior a 12 cm, mitjançant abraçadores, amb 

un mínim de dos per tub; un sota la copa i la resta a intervals no superiors a 150 cm. La xarxa vertical 

arriba a la planta baixa i connecta amb uns col·lectors penjats dels sostres dels locals, que alhora 

deriven tot el conjunt per altres baixants fins arribar als col·lectors soterrats al nostre edifici. També es 

realitza l’evacuació dels diferents espais situats a la planta baixa Aquests aniran a parar directament  

als albanyals soterrats, on trobarem arquetes sifòniques prefabricades de fibrociment per poder 

realitzar un manteniment. Des d’aquestes arquetes es conduiran les aigües a través d’un albanyal de 

PVC enterrat en rasa. Finalment la conducció arribarà a la xarxa pública, sempre mantenint un tant per 

cent d’inclinació per facilitar l’evacuació. 

Es  preveu la recollida  d’aigües dels climatitzadors per mitjà de tubs de diàmetre 32mm. per 

posteriorment fer la recollida juntament amb les aigües pluvials. Es preveu la instal·lació d’uns dipòsits 

d’acumulació d’aigües blanques, per el seu reaprofitament. 

Els  càlculs  han  estat  realitzats  d’acord  amb  especificacions  establertes  en  el  Document  Bàsic  

de Salubritat del Código Técnico de la Edificación.  

La  intensitat  pluviomètrica  considerada  per  a  la  realització  dels  càlculs,  d’acord  amb  l’apèndix  B  

(figura i taula B.1) del citat Document és de 110 a 135, ja que el nostre emplaçament es troba a la zona 

B i l’isoyeta entre 50 i 60.  

Les superfícies de coberta, tal com indica la fórmula del punt 2 del capítol 4.2.2. de l’HS5, s’han de  

multiplicar  per  1,1  d’acord  amb  la  intensitat  pluviomètrica  que  ens  correspon  (f=  i/100,  sent  “i”  

la intensitat).   

Càlcul del dipòsit 

Pluviometria anual Coberta de recollida Factor de aprofitament 
Aigua recollida en L 

anualment 

600 l/m2 476 m2 0,90 257.040 L 

 

Mitja entre l’aigua que podem recollir i l’aigua que necessitem diàriament per un mes de reserva: 

257.040 + 80.000 X  30 dies(Reserva) =  13.850L 

 2    365 dies 

Es col·locaran tancs en seria per capacitat necessària en les zones reservades a aqueta finalitat. 

S’adjunta fitxa tècnica del sistema escollit. 

 
3.11. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

L’edifici disposarà dels mitjans a fi que els seus recinte es puguin ventilar de forma adequada, 
eliminant els contaminants que es produeixen de forma habitual durant el seu ús normal, de manera 
que s'aporti un just i suficient aire exterior i es garanteixi l'extracció i expulsió de l'aire viciat; d'igual 
manera s'ha de garantir que aquesta ventilació eviti condensacions per falta de ventilació. 
 
La ventilació dels recintes es realitzarà mitjançant Ventilació Natural i primària. 
 
3.12. XARXA D’AIGUA FREDA I ACS 
L’edifici  disposarà  de  subministrament  d’aigua  potable.  La  xarxa  d’aigua  estarà  formada  per 

l’escomesa,  el  comptador  individual  i  la  instal·lació  interior.  El  comptador  es manté on actualment 

el trobem.  

El material de la xarxa de distribució general serà: 
-Xarxa general (AFS i ACS): Tub de polipropilè segons norma UNE 53-380/90/2, per què ofereix una 

sèrie d’avantatges sobre els materials tradicionals: 

o Absència de corrosió  
o Alta resistència mecànica 
o Llarga vida útil 
o Absència d’incrustacions 
o Resistència a l’electròlisi 
o Menor pèrdua de càrrega 
o Dispersió tèrmica i condensació limitada  
o Instal·lacions menys sorolloses  
o Resistència al gel 
o Duració en el temps  
o Resistència a l’abrassió 
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-Circuit primari i secundari d’aigua calenta (calderes): Acer negre sense soldadura, DIN-2440, amb 

doble capa de protecció anti-oxidant. 

-Les canonades d’ACS i AFS respectaran a una distància mínima de 4 cm. I quan les dues canonades 

estiguin en el mateix plànol vertical la d’aigua freda ha d’anar, sempre, sota la de l’aigua calenta. 

Suports 
Les canonades es fixaran amb abraçaderes cargolades d’acer galvanitzat amb juntes de goma. Els 

racks de canonades descansaran sobre perfils metàl·lics, suportats amb espàrrecs galvanitzats 

ancorats a forjat. 

Els perfils de suport seran galvanitzats, o en el seu defecte, s’aplicaran dues capes de pintura 

antioxidant per protegir-los. Tots els perfils disposaran de platines. 

Aïllament canonades 

Totes les canonades de ACS s’aïllaran amb espuma elastomèrica amb barrera de vapor. Les 

canonades d’AFS només s’aïllaran quan circulin a la intempèrie. Han d’anar aïllades les de l’interior per 

evitar condensacions superficials. 

Les vàlvules i altres accessoris es deixaran sense aïllar. 

Els següents trams de canonades aïllades es cobriran amb xapa galvanitzada per protecció: 

- Canonades que circulen per l’exterior 

- Canonades d’aigua calenta dels circuits primari i secundari de les calderes d’ACS. 

 
Senyalització canonades 
Totes les canonades que condueixin aigua potable es senyalitzaran o seran de color blau o verd  tal i 

com indica a la CTE. 

 

Vàlvules de seguretat 
Es disposaran una vàlvula de seguretat en el col·lector principal per protegir la xarxa contra 

sobrepressions. 

 

Vàlvules i accessoris 
Tots els accessoris (vàlvules, filtres, etc.) seran fabricats en llautó. 

Les tipologies de vàlvules dependran de la seva ubicació. 

L’escomesa a aparells (excepte dutxa, urinaris) s’executarà amb clau d’esquadra i flexible d’acer 

inoxidable trenat. Dutxa i urinaris disposaran d’una clau amagada en fals sostre.  

 

Aparells sanitaris i griferia 
Els aparells sanitaris disposaran d’un mecanisme economitzador de l’aigua segons marca el decret 

d’ecoeficiència en els edificis Pels aparells sanitaris s’ha optat per una línia sòbria i de qualitat mitja-alta 

de la casa Roca, s’instal·larà porcellana sanitària vitrificada.  

Els wàters a instal·lar són de tipus mural de la sèrie Meridian, amb seient i tapa lacats, model de 

caiguda amortiguada, complimentat amb la incorporació del sistema fluxor de baixa pressió, empotrable 

amb clau de pas. Aquests també disposaran de mecanismes de doble descàrrega. 

S’instal·laran els rentamans Roca per a empotrar a l’encimera de Silestone amb faldó frontal. La 

Griferia que el complementa es de la marca Grohe amb buidador automàtic.  

A les dutxa es col·locaran plats de dutxa de porcellana vitrificada tipus Notario-N de Roca, mides 70x70 

cm. 

 
3.13. ELECTRICITAT 

L’edifici  disposa  de  subministrament  elèctric  (amb  una  tensió  d’alimentació  de  230  volts  en 
monofàsic  i  230/400  volts  en  trifàsic)  i  s’adapta  al  que  estableix  el  "Reglament  electrotècnic  de 
baixa   tensió"   (REBT),   aprovat   per   Reial   decret   842/2002   i   les   seves   instruccions   
tècniques complementàries, garantint la seguretat de les persones i dels béns així com el normal 
funcionament d’altres instal·lacions i serveis.  
Des de la caixa per a l'interruptor de control de potència (ICP), immediatament abans dels altres 
dispositius en compartiment independent i precintable. 
S'establirà un quadre de distribució d'on partiran els circuits interiors, en el que instal·larem un 
interruptor general automàtic de tall omnipolar, amb dispositius de protecció contra sobrecàrregues i 
tallacircuit. 
Així mateix, en aquest quadre, s'instal·laran les proteccions contra sobrecàrregues i tallacircuit de cada 
un dels circuits de la Instal·lació, així com un interruptor diferencial per a la protecció de contactes 
indirectes. 
En locals i despatxos d'ús comú o de publica concurrència s'han de prendre les precaucions 
necessàries perquè els dispositius de comandament i protecció no siguin accessibles al públic.  
L'alçada que es situaran els dispositius generals i individuals de comandament i protecció dels circuits, 
mesurada des del nivell del terra, estarà compresa entre 1,4 i 2m, per a habitatges. En locals 
comercials, l'alçada mínima serà d'1 m des del nivell del terra. 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció, la posició del qual de servei serà 
vertical, s'ubicaran en l'interior d'un quadre de distribució d'on partiran els circuits. 

 



 Projecte de reforma i rehabilitació de la casa de la vila de Sant Vicenç de Montalt, antigament can Baró. 
 
 

20 

Els envoltants dels quadres s'ajustaran a les normes UNEIX 20.451 i UNEIX-EN 60.439 -3,amb un grau 
de protecció mínim IP 30 segons UNEIX 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102. 
L'envoltant per a l'interruptor de control de potència serà precintable i les seves dimensions estaran 
d'acord amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar. Les seves característiques i tipus 
correspondran a un model oficialment aprovat. 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim: 
 

- Un interruptor de control de potència (ICP), que permeti el seu accionament manual. 
- Un interruptor general automàtic de tall omnipolar (IGA), que permeti el seu accionament 

manual i que estigui dotat d'elements de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits. 
- Aquest interruptor serà independent de l'interruptor de control de potència. 
- Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 

circuits. 
- Dispositius de tall omnipolar (PIA), destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curt circuits 

de cada un dels circuits interiors de l'habitatge o local. L'interruptor general automàtic de tall 
omnipolar (IGA) tindrà poder de cort suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-
se en el punt de seu instal·lació, de 4.500 A com a mínim. 

 
Els altres interruptors automàtics i diferencials hauran de resistir els corrents de curtcircuit que puguin 
presentar-se en el punt de la seva instal·lació. La sensibilitat dels interruptors diferencials respondrà a 
l'assenyalat en la instrucció ITC-BT-24. 
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors seran de cort 
omnipolar i tindran els pols protegits que correspongui ennombre de fases del circuit que protegeixen. 
Les seves característiques d'interrupció estaran d’acord amb els corrents admissibles dels conductors 
del circuit que protegeixen..  
 
La capacitat de la instal·lació es correspondrà, com a mínim al valor de la intensitat assignada 
determinada per l'interruptor general automàtic. 
 
Conductors: 
 

- Els cables seran de coure aïllat, amb una tensió assignada superior o igual a 450/750 V. 
- La secció mínima del cable neutre serà com a mínim igual a la de les fases i no es utilitzés el 

mateix per a diversos circuits 
- Secció mínima segons circuit,  

El dimensionament de la instal·lació interior va en funció de: 
- La intensitat de funcionament: igual al la de l'interruptor automàtic que presenta el circuit i la 

distància corresponent al punt d'utilització més llunyà de l'origen de la instal·lació interior (BT-
25). 

- Intensitats màximes admissibles, segons cable muntatge, taula|post 1 de l'ICT-BT-19. 
- Caiguda de tensió màxima admissible: des de l'origen de la instal·lació interior fins a qualsevol 

punt de la instal·lació interior ha de ser menor o igual al 3% de la tensió nominal. 
 

Materials que constitueixen les instal·lacions interiors. 
Diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del nombre i la secció dels conductors o cables a 
conduir. 
 

Numero de conductors 
Secció 

nominal dels 
conductors 
unipolars 

(mm2) 

Diàmetre 
exterior 

dels tubs 
(mm) 1 2 3 4 

1,5 12 12 16 16 20 
2,5 12 16 20 20 20 
4 12 16 20 20 25 
6 12 16 25 25 25 

10 16 25 25 32 32 
16 20 25 32 32 40 
25 25 32 40 40 50 
35 25 40 40 50 50 
50 32 40 50 50 63 
70 32 50 63 63 63 
95 40 50 63 75 75 

120 40 63 75 75 - 
 
 
Quan els tubs es col·loquin encastats, es tindran en compte les següents prescripcions: 
 

- A la instal·lació dels tubs en l'interior dels elements de la construcció, les fregues no posaran en 
perill la seguretat de les parets o sostres en els quals es practiquin. Les dimensions de les 
fregues seran suficients perquè els tubs quedin recoberts per una capa d'1 centímetre 
d'espessor, com a mínim. En els angles, l'espessor d'aquesta capa pot reduir-se a 0,5 
centímetres. 

- No s'instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de les plantes 
inferiors.- Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal·lar-se, 
entre forjat i revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una capa de formigó o 
morter d'1 centímetre d'espessor, com a mínim, a més del revestiment. 

- En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de colzes o "T" 
apropiats, però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de tapes de registre. 

- Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una 
vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes|capses quedaran anivellats amb la superfície 
exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s'instal·lin en l'interior d'un allotjament 
tancat i practicable.  

- En el cas d'utilitzar-se tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts 
horitzontals a 50 centímetres com a màxim, de terra o sostres i els verticals a una distància dels 
angles de cantonades no superior a 20 centímetres. 
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Quan els tubs es col·loquin en muntatge superficial es tindran en compte les següent prescripcions: 

- Els tubs es fixessin a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió. La distància entre aquestes serà com a màxim de 50 cm Es disposaran  fixacions 
d'una i una altra part en els canvis de direcció, en els entroncaments i en la proximitat 
immediata de les entrades en caixes|capses o aparells. 

- Els tubs es col·loquessin adaptant-se a la superfície sobre la qual s'instal·len, corbant-se o usant 
els accessoris necessaris. 

- En alineacions rectes les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts 
extrems no seran superiors al 2 per cent. 

- És convenient disposar els tubs a una alçada mínima de 2'5 m 
- En els encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació en un edifici, s'hauran d'interrompre 

els tubs, quedant els extrems del mateix separats entre si 5 cm aproximadament, i empalmant-
se posteriorment mitjançant maneguins lliscants que tinguin una longitud mínima de 20 cm.  

 
Les caigudes de tensió en les línies segons el reglament de baixa tensió R.B.T. ha de ser no major de 
0.5% en la LGA, de l'1% en les derivacions individuals, del 3% en l'interior de habitatges i il·luminació 
de locals i del 5% en la resta de la instal·lació de locals comercials. 
La il·luminaria a utilitzar serà 

- DOWLITH COMPACTO en llum fluorescent marca TARGETTI model FLUO.  
- ENLLUMENAT LINEAL marca STI model QUADRA o similar. 
- ENLLUMENAT LINEAL REGLETA OSRRAM o similar. 

 

 
 
 
 

 

Els interruptors i comandaments, seran  marca Simon sèrie 82 centralizaciones. 
 

    
Simon sèrie 82 centralizaciones 

 
3.14. TELECOMUNICIONS 
No es preveu cap l’actuació sobre les instal·lacions de telecomunicacions ja que es troben en perfectes 

condicions de servei. 

 
3.15. INSTALACIONS DE CLIMATITZACIÓ 

Es preveuen tres centrals per produir calefacció i fred, dos situades a la sota coberta de l’edifici i una al 

espai reservat per aquest efecte al porxo de planta baixa, formades per:  

Central formada per 3 unitats exteriors que abastiran de calor o fred. Marca Mitsubishi, Model PUHY-

P450YHM-A, amb una potencia de 45.000 frigories per unitat, i unes unitats interiors formades per 

casettes tipus de 60 x 60 cm model PLFY-P25VCM-E, amb una capacitat frigorifica de 2.500 Kcal/h.  

D’acord  amb  el  nou  RITE,  en  funció  de  l’ocupació  de  cada  zona  es  preveu  un  cabal  

d’aportació d’aire exterior i un cabal d’extracció.  

Es considera una qualitat d’aire interior tipus IDA 3 per tot l’edifici.  
 

Unitats interiors 
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Unitat exterior 

 
 
3.16. ASCENSOR 

S’instal·larà un ascensor elèctric sense reductor TYSSENKRUPP,sense sala de  màquines, model 

Altus SUPRA, per a 8 persones, de 630 Kg de càrrega útil,  per  a  ús  públic,  amb  un  doble accés   

en  cabina  i  unes  mesures  de  1.600x1.900  mm.   

Incorpora polsadors en braille i registre de trucada. 

L’alimentació elèctrica es fa amb tensió trifàsica 220/380 V.  

La maniobra CMC està controlada amb microprocesadors.  

Les  portes  de  les  parades  són  automàtiques  de  dues  fulles  acabades  amb  pintura  d’imprimació  

antioxidant de 800 mm de llum PF-30.  

Les portes de cabina automàtiques estan acabades amb acer inoxidable. 

Es col·locarà una estructura de suport auxiliar, donat que l’existent no s’ajusta a la mida. Es una 

estructura formada per perfils laminat d’acer S 275 JR, tal com s’indica en la documentació gràfica, el 

seu revestiment será de vidre laminat de 6+6 amb butiral acabat al àcid, i portarà la barana collada a la 

mateixa estructura. 
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CONCLUSIONS 

Desprès d’haver fet un estudi exhaustiu de les diferents patologies i de l’estat en el que es troba 

l’edifici, podem concloure que, la intervenció en els elements més afectats hauria de ser imminent, que 

és necessari l’adaptació de l’edifici a la normativa vigent d’accessibilitat ja que, actualment no es troba 

accessible per a persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitat i que tenir un manteniment de 

l’edifici és vital per tal de garantir el bon funcionament d’aquest i no arribar a patologies majors i de 

major cost. 

La metodologia emprada per arribar a aquestes conclusions ha estat l’aixecament exhaustiu de l’edifici, 

l’estudi patològic del mateix i l’estudi de les diferents reformes necessàries per tal de poder arribar als 

objectius desitjats. 

 


