
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 GRAU EN ENGINYERIA D ’EDIFICACIÓ  
PROJECTE FINAL DE GRAU  

 
 
 
 
 
 

REHABILITACIÓ D ’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB +2PP, AL TERME MUNICIPAL DE LA CONCA DE DALT A LA PROVÍN CIA DE LLEIDA ,  
SITUAT A LA PLAÇA MAJOR 11, DE RIBERT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Projectista : Clara Valdivielso Rosales    
        Director : Francisco Javier García Rodríguez   
        Convocatòria : Març 2011   
 
 
 
 
 
 
 
 



Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitg eres de PB+2PP, al terme municipal de la Conca de D alt a la província de Lleida, situat a la plaça maj or 11, de Ribert 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitg eres de PB+2PP, al terme municipal de la Conca de D alt a la província de Lleida, situat a la plaça maj or 11, de Ribert 
 

3

SUMMARY 
 
The project presented is a proposed renovation and change of use of a rural dwelling, defined as a 
shared village house, situated in the centre of Ribert in the Pallars Jussà region. It was built in various 
stages and different periods, the first floor was constructed more than five hundred years ago. Casa 
Pobill is the terraced house to be renovated. It consists of three floors (PB+P1+P2) with 375.40 square 
metres of built surface and 239.65 square metres of unbuilt land. 

Casa Pobill is in good condition both in its structural stability and in its resistance to material. However, 
it has many shortfalls in salubrity and access. 

The change of use of the house needs a redivision of space according to its new necessities. Choosing 
four rooms with their own bathrooms, access for people with reduced mobility and also the owner’s 
living area all determine the extent of the redivision and distribution of the actual space.  

From structural viewpoint the need to change one of the roofs arise, also part of the floor which affect 
the access of the stairs and the particular reforcement and replacing the supporting walls for beams. 

If we examine the actual land we may find certain architectural barriers. In order to avoid them we need 
to change the levels of both the back garden and the terrace.  

The renovation of an old building within the norms in vigor, make us also focus on the facades as well 
as adding insulation and create new openings or enlarge the exiting ones. Additionally we need to 
substitute the outside windows and doors for aluminium. The selection of material and colours must 
comply with the specific urban planning. 

The restoration must include the water, light and airconditioning installations and a small solar powered 
device. The same criteria is used to select material and design of the installation following the normal 
procedures mentioned. Certain energy setbacks must be taken into account too. There is no gas in the 
village and it isn’t easy to transport fuel. 

 

 

RESUM 

El projecte que es presenta és una proposta de rehabilitació i canvi d’ús a un allotjament rural, definida 
com una casa de poble compartida, situada al nucli urbà de Ribert a la comarca del Pallars Jussà. Fou 
construïda en varies fases i en diferents èpoques, la planta baixa, fa més de 500 anys. Casa Pobill, 
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres a rehabilitar, consta de tres plantes (PB+P1+P2) amb 375,40 m² 
de superfície construïda total i 239,65 m² de solar sense construir. 

Casa Pobill està en bon estat de conservació, tant d’estabilitat estructural com de resistència de 
materials, però amb moltes deficiències de salubritat i accessibilitat. 

El canvi d’ús de l’habitatge requereix el replanteig dels espais en funció de les noves necessitats que 
se’n deriven. El fet d’escollir una capacitat de quatre habitacions amb les seves cambres higièniques 
corresponents, l’exigència d’accessibilitat per a persones de mobilitat reduïda i la zona d’habitatge del 
titular de l’habitatge, determina en gran mesura el replanteig i la nova distribució de les estances. 

Des del punt de vista estructural, sorgeix la necessitat de substituir una de les cobertes, part dels forjats 
que afecten a les escales d’accés vertical, el reforç puntual d’un forjat i la substitució de parets de 
càrrega per jàsseres. 

Observant els nivells de terreny actual, trobarem certes barreres arquitectòniques. Per tal d’evitar 
aquestes barreres es modificarà la topografia tant del pati posterior com de la terrassa. 

L’adaptació d’una construcció antiga a la normativa vigent, fa que es replantegin els tancaments de 
l’edifici, així que s’afegeixen aïllaments a través de trasdossats i es creen noves obertures a les 
façanes o ampliacions de les mateixes. També es substitueix tota la fusteria actual exterior per fusteries 
d’alumini de millors prestacions. Es tindrà molt en compte l’elecció dels materials i colors de façana per 
complir el planejament urbanístic específic. 

La rehabilitació compren també el disseny de les instal·lacions d’aigua, de llum, de climatització i el 
suport d’una petita instal·lació solar tèrmica. Es segueixen els mateixos criteris de selecció de materials 
i el disseny de la instal·lació seguint els procediments habituals. Es tindrà en compte certes dificultats 
energètiques com són, que no arriba el poble el subministrament de gas i la dificultat d’accés a 
l’habitatge de transports de subministrament de combustibles.   
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1. GLOSSARI 
 
Allotjament rural :  són aquells establiments en els que el seu titular no està obligat a obtenir rendes    

agràries, ramaderes o forestals, però ha de residir a la mateixa comarca. 

Casa de poble compartida : s’entén per casa de poble l’habitatge unifamiliar dins del nucli de la 
població, que comparteix el titular amb els usuaris turístics i on s’ofereix el servei 
d’allotjament i, com a mínim, d’esmorzar. 

Travertí : dipòsit calcari, molt porós i amb abundants restes de plantes, causat per la 
precipitació del carbonat de calci a partir de les aigües riques en bicarbonat de 
calci. 

Bonera :   Forat per on es buida l’aigua d’un safareig, d’una pica, etc. 

Pericó :  Caixa d’obra enterrada que serveix per a desguassar o per a distribuir un doll 
d’aigua. 

Trasdossat : Sistema per la correcció acústica i tèrmica que consisteix en recobrir elements 
existents com poden ser murs de façana. 

Cromatisme/cromàtica : pertanyent o relatiu als colors. 

Ràfec :   part de la teulada que sobresurt del pla d’una façana. 

Zona amb perillositat geològica : zona urbana sovint condicionada per l’acció de processos 
geodinàmics actius, tal com inestabilitats de vessant, avingudes de cursos 
fluvials, etc. 

Perillositat mitja :  zones exposades a fenòmens de moderada activitat i de magnitud mitja. 
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2. INTRODUCTION 
 
The aim of the Casa Pobill project is to renovate the house so that it is in good condition for rural 
tourism wich is rural accomodation in a shared village house.  

At the moment Casa Pobill is in a good state, its a well-kept second home. Even so, we must rethink its 
layout. The renovation consists in the redistribution with a minimum of structural changes, solving the 
possible pathologies, fitting more exterior openings and designin the installation systems. 

We are going to create a report with all the necessary information for this project. It can be divided into 
two sections: 

• Descriptive report, where there’s a description of the house and a diagnosis and a description of 
the proposed idea. 

• Constructive report, where the work is going to be done is described and the calculation of the 
installation systems for its correct running. 

The method used to carry out the project is the same one that I studied at university. 

In order to complete this project and to reach the final objective I had to undertake the following tasks: 

• Visit the house on several occasions to obtain the plans, take photographs, diagnose the 
situation... taking into account that for me the house is very well known. 

• Consult the Conca de Dalt Town Hall online and on the telephone to acquire all the information 
on urban laws. 

• Consult the Tremp land registry to fix a date on the construction of the house. 

• Visit the library to get information and details on the Internet. 

• Look up the class notes studied at university: construction, installations, pathology... 

• Consult the regulations, look for material and solutions online. 

• Visit a technical architect, one who is experienced in solar powered insulated insulations 
systems, for the design of the installation of the sanitary hot water system.  

 

INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu del projecte d’adequació de Casa Pobill és el de rehabilitar l’habitatge perquè s’hi pugui dur a 
terme una explotació de turisme rural segons la modalitat d’allotjament rural en règim de casa de poble 
compartida. 

Actualment Casa Pobill es troba en bones condicions, ja que és una segona residència amb un bon 
manteniment. Tot i així, la conservació d’espais i la creació d’un allotjament rural farà pensar en el canvi 
de distribucions. La rehabilitació de l’habitatge consistirà en la redistribució amb el mínim 
d’estintolaments possibles, solucionar les possibles patologies, augmentar les obertures a l’exterior que 
ho necessitin i el disseny d’instal·lacions. 

Es pretén crear una memòria amb tota la documentació necessària per a la interpretació clara del 
treball descrit. Podem dividir la present memòria en dos parts: 

• Memòria descriptiva, on apareix una descripció de l’habitatge juntament amb una diagnosis i 
descrivint la proposta d’intervenció així com els criteris emprats per a la formació d’espais triada. 
 

• Memòria constructiva, on es descriuen les obres a realitzar per dur a terme la reforma i la 
previsió de la disposició de les instal·lacions per al seu correcte funcionament. 

 
La metodologia per a la composició del projecte ha estat l’adquirida en els estudis universitaris cursats. 

Per arribar a completar tot aquest projecte i per arribar a l’objectiu final a realitzar un projecte de 
rehabilitació complert, he realitzat les següents tasques: 

• Visita a l’habitatge en varies ocasions per a l’aixecament de plànols, fer fotografies, realitzar la 
diagnosis,... tot i tenir en compte que és un habitatge per mi molt conegut. 
 

• Consulta a l’ajuntament de la Conca de Dalt, tant per internet com per telèfon, per aconseguir la 
informació necessària com les normes subsidiàries del planejament urbanístic. 

 
• Consulta al registre de la propietat a Tremp per intentar datar la construcció de l’habitatge. 

 
• Consulta de bibliografia per l’obtenció d’informació i detalls constructius útils. 

 
• Consulta de temari cursat a la universitat: construcció, instal·lacions, patologies,... 

 
• Consulta de normatives, recerca de materials i solucions constructives per internet. 

 
• Visita a un arquitecte tècnic, experimentat en la realització d’instal·lacions d’energia solar 

tèrmica, per al disseny de la instal·lació d’aigua calenta sanitària.  
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3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
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3.1 DADES DEL PROJECTES I ANTECEDENTS 
 
Promotor: 

Projecte de Final de Grau, Escola Politècnica Superior de L’Edificació de Barcelona, UPC. 

Arquitecte tècnic 

 Alumne: Clara Valdivielso Rosales 

 Tutor: Francisco Javier García Rodriguez 

Emplaçament 

 Adreça: Plaça Major 11, Ribert 

 Municipi: Conca de Dalt 

 Comarca: Pallars Jussà (Lleida) 

L’actual nucli de la població de Ribert, es formació possiblement del s.XIV-XV amb un raval o barri 
exterior, casa Pobill (l’habitatge a rehabilitar) pertany a aquest nucli més antic, per tant es podria datar 
la seva construcció (almenys de la seva planta baixa) fa uns 500 anys. 

Si anem al registre de la propietat a Tremp, trobarem per això, que el primer registre conegut de casa 
Pobill es va fer l’any 1904, com es pot veure en la següent copia del registre. 

  

L’any 1904 es fa un primer registre de la casa, era i parcel·la colindant que el senyor F. Franch Lledós i 
la seva esposa compren per a poder-se instal·lar amb els seus. 

La família disposa d’alguns recursos econòmics amb els quals fa millores a la casa com aixecar dues 
plantes i així poder separar la zona d’habitatge familiar i la dedicada a guardar-hi els animals.  

La distribució després de l’ampliació disposava de planta baixa amb un gran portal per poder entrar 
amb les mules i el carro, una habitació dedicada a galliner i un celler dividit en dues estances, una on 
s’elaborava el vi i un dipòsit per emmagatzemar l’oli (anomenat el “trull”), i un petit soterrani amb les 
botes de vi. Al primer pis s’hi trobaven les dependències familiars, una cuina amb “foc a terra” (nom 
utilitzat al Pallars per designar la llar de foc), aquesta estança era el nucli de la vida familiar, el 
menjador, utilitzat a l’estiu i festivitats, i tres habitacions que eren els dormitoris. A l’últim pis hi havia les 
golfes que servien de magatzem de menjar i eines. 

A l’era estaven diverses quadres, la més gran per les ovelles, que eren la principal font d’ingressos de 
la família, una altra per les mules, i una molt petita com a porquera. 

A la casa no hi haurà aigua corrent fins l’any 1932, tot i així es tractarà d’una instal·lació molt precària 
que els veïns van fer amb mangueres que anaven des del manantial del poble nomenat Font de Dalt 
(encara està en ús) fins a les cases. 

La llum es produïa amb un generador, alimentat per una turbina que girava gracies a la velocitat de 
l’aigua que aconseguien fent baixar l’aigua per una canonada de la bassa a més a baix del molí. Aquest 
generador produïa electricitat a 125V. Aquest sistema va funcionar fins 1979 quan les “Fuerzas 
electricas de Cataluña, S.A.” van subministrar energia elèctrica a 220V a Ribert. 
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La distribució de la casa en general gira en torn a l’economia de subsistència que fins ben entrat el 
s.XX es practicava a la major part del camp català. Les diferents generacions que van viure a casa 
Pobill van anar ampliant les seves propietats tant agrícoles com ramaderes fins arribar a posseir 
diverses finques de secà i regadiu on hi haurien plantats ametllers, oliveres, cereals i herba pel bestiar. 

Les glaçades de l’any 1956 van marcar l’inici del declivi de les activitats agropecuàries del Pallars 
Jussà fins que finalment els darrers propietaris de casa Pobill (ja grans i sense hereus) van marxar a 
viure a la Pobla de Segur i la casa es va anar abandonant. 
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3.2 DADES URBANÍSTIQUES 

 
El planejament vigent, és el refós de les normes subsidiàries de planejament del municipi de Conca de 
Dalt de l’any 2002, el qual qualifica el solar com a centre històric – clau 1, amb la següent regulació 
dins de l’article 100: 

 Definició 

Aquesta zona compren l’edificació del nucli antic, que correspon a ordenació històrica 
entre mitgeres alineada a vial. 

 Condicions de parcel·lació 

  Superfície de parcel·la mínima: 100m2 
  Front mínim de parcel·la : 4,5m 

Fondària mínima de parcel·la: 10m 

 Condicions de l’edificació 

  Forma d’ordenació: Alineada a vial. 
  Tipologia: entre mitgeres 

Fondària edificable: indicada en el plànols d’Ordenació i Qualificació Urbanística. 
Altura reguladora màxima: indicada en el plànols d’Ordenació i Qualificació Urbanística. 
3P, ARM: 9,5 m. 
Nombre màxim de plantes: 3P = PB+2P 
Densitat màxima d’habitatges: 1hab/125m2 st 

 Altres determinacions de la zona 

Posició de les obertures: a 80 cm mínim de les mitgeres 

Són també d’aplicació els paràmetres comuns d’ordenació i ús del TÍTOL II (capítols I i II) de les 
Normes subsidiàries del planejament. Són paràmetres comuns per a totes les zones i es contemplen a 
l’article 29 (d’acord amb la proposta de Normativa d’edificació per al Pallars Jussà). 

 Crugies 

La composició de la planta es controla fixant un nombre màxim d’unitats de mòduls de 
crugia addicionals en els dos sentits, ample i profunditat. Un mòdul de crugia de 
referència és un quadrat de 4x4 metres amb una tolerància compresa entre -1 i +2 
metres. 

Per Rivert,  nombre de mòduls a l’ample: 2A     

nombre de mòduls en fondària: 2F 

 Cromatisme 

El cromatisme es defineix amb tres paràmetres: to, intensitat i textura. 
Color façanes: to TERRES, intensitat CLARA i textura MATE. 

 
 
 

 Materials 

Façanes: 

Es podran utilitzar per l’acabat de les façanes la paret de pedra del país (arenisques de 
la zona o similars, tosca i conglomerants de la zona), l’arrebossat de ciment amb acabat 
superficial rugós o irregular, l’arrebossat de morter mixta de calç i ciment (o morter de 
calç) amb acabat superficial rugós o irregular. 

No està permès l’acabat vist de materials ceràmics ni peces de formigó. 

Cobertes:  

Les cobertes inclinades seran de teula àrab. Es considera prohibit l’ús de la pissarra, la 
planxa metàl·lica de color negre i colors vius i la teula de color negre. 

Obertures i fusteria exterior: 

Els forats sempre seran de formes ortogonals i una ocupació màxima dels forats en 
planta del 50% de la façana en cada planta. 

S’estableix el cromatisme dels ràfecs, voladissos i carpinteries de les obertures amb un 
to FOSC, i l’alumini sigui anoditzat fosc o lacat mate de colors foscos. 

No està permès el PVC ni la fusteria metàl·lica. 

Xemeneies: 

Amb materials iguals a les façanes, mur de pedra del país o mur arrebossat a la bona 
vista i pintat. 

 Alçades 

Les alçàries útils en planta baixa seran mínim 2,50 m i màxim 3,00 m. Les plantes pis 
tindran una alçaria mínima de 2,50 m. 

A part dels paràmetres comuns d’ordenació de l’article 100 i el capítol I i II del títol II, també s’ha de 
complir l’article 61 i 66 que és la normativa reguladora de les zones amb perillositat geològica. 

Rivert s’estableix com a zona amb grau de perillositat mitja (indicat en el sector 8.7A del plànol), pel 
fenomen de caiguda de blocs en la primera línia d’edificacions sota la cornisa conglomeràtica de la 
població. 

Es proposa per aquestes zones que es realitzi un estudi detallat dels vessants indicats en el dictamen i 
que s’estableixi franges de seguretat i/o mesures de protecció. L’Ajuntament de la Conca de Dalt 
iniciarà la realització dels estudis geològics i/o hidrològic que determini les mesures correctores. 
 
Caldrà acompanyar a la sol·licitud de llicència un estudi d’inundabilitat i possibles afectacions per 
l’erosió hidrològica.   
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3.3 DESCRIPCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT  
 
L’habitatge està situat a Ribert, poble que pertany al terme municipal de la Conca de Dalt de la 
província de Lleida.  

 
 

Ribert està situat al sud-oest de l’antic terme de Toralla i Serradell. L’accés es fa des de Sensui i Salàs 
de Pallars per una carretera local que uneix aquestes tres poblacions. 

Està situat a 906,2 m d’altitud amb una població (l’any 2007) de 37 habitants. 

El poble està dividit en dos barris, el principal que està a l’oest i que conté la major part de les cases 
(incloent l’habitatge a rehabilitar), l’antiga església parroquial, el cementiri i l’ermita de la Mare de Déu 
que fou capella del desaparegut castell de Ribert. A llevant, a l’altre banda del torrent de Vall hi ha “lo 
Barri” més petit que el nucli principal. 

L’any 1980 va arribar al poble el subministrament d’electricitat, no hi arriba el subministrament de gas 
però si d’aigua a través del riu que passa pel mig del poble. Tot el poble està dotat de xarxa de 
clavegueram. 

 

Ribert 
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A la plaça Major del poble, davant de la bassa que recull l’aigua al molí, es troba “casa Pobill”, 
l’habitatge a rehabilitar.  

Es tracta d’un solar de 399 m2 irregular, on una part rectangular està edificada (la cara Nord del solar) 
amb una llargada de 13,60 metres i una amplada entre les dues mitgeres de 9,50 metres, i l’altre part 
sense edificar que correspon al pati exterior de l’habitatge, aquest pati amb una forma molt irregular 
d’aproximadament 19 metres de longitud i 15 metres d’amplada. 

Si prenem la cota de referència +0,00 al nivell de la Plaça Major, on està la façana nord-est, podrem 
veure q totes les altres façanes tenen una cota de nivell diferent i més elevades. El pati de ventilació 
que es situa al sud-est està a una cota de +2,73 metres, la façana sud-oest on es troba el pati exterior 
està a +4,31 metres, i la façana nord-oest a +3,83 metres sobre el nivell de la plaça. L’habitatge 
s’adapta al desnivell del terreny quedant la planta baixa semi enterrada. 

 
 

3.4 CURRENT STATUS  

3.4.1 DESCRIPTION OF THE BUILDING 

The current situation of Casa Pobill’s conservation is good, since it has tried to be maintained over the 
last 30 years, as it had previously been abandoned. . 

The building has two united bodies very different from the deck but from the inside but they form 
together one body. The first one has a pitched roof finished with ceramic tiles, with a maximum height of 
10.63 meters from elevation +0.00 reference and has a total floor area of 76 square meters. The second 
is also pitched with the same finish but the fair is perpendicular to the other deck below this, its 
maximum height is 8.98 meters and a total floor area of 45 square meters.  

All the walls are done from stone pebble conglomerate and have no structural problems in an initial 
inspection. The perimeter walls have an approximate width of 60-70 cm. and the interior walls from 15 
to 70 cm. thick, all of them are robust and well load. It is unknown the exact thick from those walls to 
which there is no access, such as the middle walls and those at the ground floor under the land of the 
patio.  

Foundation 

The foundation of Casa Pobill is nonexistent, the load-bearing walls rise from the spot, like a travertine 
rock formation, a sedimentary rock composed mainly of calcite limestone.  

Walls and floor structure 

The whole structure consists of bearing walls of stone and mortar pebble conglomerates and one-way 
slabs with wooden beams of a single cut (between 30 and 50 cm in diameter) with different ceramic 
according to the dependency between beams. All the floors are finished with wood beams and all 
openings and lintels are made of wooden beams also.  

 

 

 

Wooden beams 3.64 meters in length. Two of them replaced with new 
wooden beams many years ago. 
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The walls, taking into account the years of construction, material and media time have large 
irregularities. They have regular thick. The vast majority of these inner walls are coated with a thickness 
of 2-3 cm. mortar and painted, except for some that has been left with a colorless varnished stone.  

At the ground floor there is a pillar that only affects the same plant, and another pillar that rises from the 
ground floor and goes to the deck. Both are stone pillars in the same way that the walls and middle 
walls of the rest of the house. The one in the ground floor with a size of 50x61 cm and the other one will 
decrease as the plant goes up, starting with a width of 86 cm and a length of almost 2 meters and 
ending on the second floor with a size of 100x48 cm. 

 

Frontage 

The main facade has a stone finish pebble conglomerate boulder on the ground floor and other floors in 
a mortar, plaster, cement and lime mixed with a painted finish. The other facades originally had also 
finished stone but now two of them are completely plastered with the same type of mortar. 

Both of the main facade (north) and the rear (southwest) are in perfect condition and show no pathology 
in both the state of the joints between the stones and the state of mortar and paint.  

The northwest facade, all plastered with mortar and painted, has a little moisture since the paint is 
peeling from the wall. 

The Southeast is the facade in worse condition due to the difficult access to it, it is finished with natural 
stone and mortar similar to that used in its construction and increasingly absent probably due to the 
wear and erosion. It would require repair. 

Covers 

The house has two distinct slanted roofs, two water and two with an arabic finished tile.  

A pillar in the 
second floor in the 
middle of the 
house. The 
principal beam of 
the deck learning 
on this pillar.  

Wooden beams 3.74 meters in length in the main entrance. All beams are 
leaning on one largest beam. 

Wooden beams 3.36 meters in length. All of them are very nearly because 
there aren’t ceramic pieces between them. 
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The larger cover, oriented to the north, built back in 2009 with laminated wooden beams protruding from 
the front overhang like this outside is painted with dark tone colors (brown head). This deck is supported 
on a reinforced concrete beam, also built the same year as the roof. 

 

 

The other deck, smaller and facing south, has the same characteristics. It rests on seven beams of a 
single cut of different diameters. The main material plates are finished with tile asbestos Arabic simply 
supported, subjected to the outer parts with stones. From the inside of the house we can see the lining 
plates of asbestos with wooden planks to beautify the interior and to soften the heat raised of this 
material.   

 

 

A the new deck there are two fireplaces, one from 58x75 cm and the other is a metal tube from about 15 
cm diameter. The chimney smoke works to evacuate the some. It is rectangular and a part of the 
fireplace in the dining room located on the first floor. The metallic cylindrical tube belongs to a wood 
stove. 

Current distribution 

The main entrance to the square shape of a stone arch, through which you access the main lobby. In 
the lobby there are four entrances to four units, two of them without external ventilation. Also located on 
the first floor access we find a stairs where you get to a hallway where you'll find: a bathroom and a 
bedroom (both with foreign ventilation), a gateway to the backyard and another access to other major 
locations such as the kitchen, dining room and two bedrooms, one with no ventilation. 

There are two accesses to the second floor, one in the front courtyard after the other in the dining room. 
These stairs lead to an interior room with feature distributor where there are two bedrooms, a storage 
room and a living room where we can also find the stairs that access the patio. 

 

 
 

 
 
 
 

Stairs to Access the second floor from the first 
floor. It has big inclination, around 45 degrees of 
tilt.  

South-West facade. In this photo can see the deck material.  

The deck of the main facade. Can be seen its shape and color.  
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3.4.2 PATHOLOGY 
 
The current situation of conservation is good in Casa Pobill as it has tried to maintain in good condition 
and solve pathologies that have emerged over the years, as the replacement of wooden beams that had 
no resistance. However, after several visits we can observe housing conditions over which we should 
act. We have prepared some files to classify causes of the situation and possible problems or curative 
interventions, in the case of wooden beams preventive interventions. 

The technical opinion on the building seeks to further the state of maintenance of the building. It is 
based on a thorough visual inspection of all components of the construction. The ultimate goal is to 
establish the conservation status of the property, whether accurate diagnosis deeper in order to perform 
the rehabilitation of the building. 

There will be a constructive study of diseases in both structural elements and those that are not 
determined by the state in which the causes are. 

To perform the analysis we consider that a general rule is pathological process caused by several 
causes. The causes may be direct, acting on the building, causing injuries (physical, chemical or 
mechanical), or indirect, of the building construction defects that promote direct agents. 

Lesions found in the building: 

-Condensation humidity: comes from the humidity in the atmosphere inside and outside. 

 - Erosion: erosion of material in front of receiving weather. 

-Capillary-damp: Water comes from their own land and goes up through the vertical surfaces from the 
ground floor. 

 

 

 

 

Stairs to Access the first floor from the ground floor. It has 1.90 meters 
headroom and it has big inclination.  
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CARDS OF INJURIES 
 

SHEET Nº 1 
AFFECTED ELEMENT: Oak beams 
PATHOLOGY: Atack by insects 

 

 

 

GROUND FLOOR   

N

 

FIRST FLOOR          

N

 

 
DESCRIPTION OF PATHOLOGY 

Treatment for the conservation of wooden beams to prevent attack by organisms and 
prevent the loss of the same section 

 
TYPE 

Chemical injury – organisms - insects 
Injury where the importance of the presence of a living organism (animal or vegetable) that 
affects the surface of materials. 
Insects can live within the material and feed them.  

 
CAUSE 

Direct cause - chemical 
They include all types of chemicals and their reactions, whatever  the  environment  is  
provided  by  living organisms. 

 
POSSIBLE ACTION  

Preventive Treatment 
 
Used spray-paint to penetrate the structure, protecting it for a long time  
 
Comercial option: Xylazel, without smell with solvent-based primer for the preventive 
protection of wood against insects, fungi and humidity. 

 

 
SHEET Nº 2 
AFFECTED ELEMENT: Vertical wall 
PATHOLOGY: Humidity 

 

 

 

N

 
 

 
FIRST FLOOR 

 
DESCRIPTION OF PATHOLOGY 

The painting on the wall separates the supports forming cracks that break the paint. 
The wall is not properly thermally insulated, so the humidity condenses on the wall and 
destroys it.. 

 
TYPE 

Physical injury – humdity – interstitial condensation humidity 
Physical injury is one in which the problem is based on pathological physical facts. 
Will occur in exterior as a result of condensation of water vapor that is in contact. 

 
CAUSE 

Indirect cause – Project  
Errors in decision of the used materials,  technology or construction system. 

 
POSSIBLE ACTION 

Curative treatment 
 
The operation to perform is by improving household heat. It will extradossat formed by a 
cardboard-gypsum board and other polystyrene. 
 
Comercial option: the trademark KNAUF offers an adjacent adehring household vertically 
through metallic structure. 
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SHEET Nº 3 
AFFECTED ELEMENT: Breakwaters 
PATHOLOGY: Erosion 

 

 

 
 

SOUTH-EAST FACADE 

 
DESCRIPTION OF PATHOLOGY 

Wearing away from the breakwaters and their joints. 
The quality and maintenince and atmospheric agents has affected the condition of the 
breakwaters of these windows. 

 
TYPE 

Mechanical injury – erosion 
Injuries whre predominates the mechanical factor so long as in the causes as in the 
evolution and symptoms. It comes from the lost of superficial material due to mechanical 
forces. 

 
CAUSE 

Direct cause – fisical. 
The whole atmospherical agents that perform the building, like the wind, ice or frost. 

 
POSSIBLE ACTION  

Curative treatment 
 
The most effective and quick action is the sustitution of the whole ceramic pieces and a 
good adjustment.   

 
 

 
SHEET Nº 4 
AFFECTED ELEMENT: Vertical wall 
PATHOLOGY: Humidity 

 

 

 

N

 
 

 
FIRST FLOOR 

 
DESCRIPTION OF PATHOLOGY 

Discoloration of the surface of the wall. 
The wall is not properly thermally insulated, so the humidity condenses on the wall and 
destroys it. 

 
TYPE 

Physical injury – humidity – interstitial condensation humidity  
Physical injury is one in which the problem is based on pathological physical facts. 
Will occur in exterior as a result of condensation of water vapor that is in contact. 

 
CAUSE 

Indirect cause – Project   
Errors in decision of the used materials,  technology or construction system. 

 
POSSIBLE ACTION 

Curative treatment 
 
The operation to perform is by improving household heat. It will be formed by a cardboard-
gypsum board and other from polystyrene. 
 
Comercial option: the trademark KNAUF offers an adjacent adehring household vertically 
through metallic structure.   
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SHEET Nº 5 
AFFECTED ELEMENT: Pillar 
PATHOLOGY: Humidity 

 

 

N

 
 

GROUND FLOOR 

 
DESCRIPTION OF PATHOLOGY 

Painting surface in very bad condition. Loss of grip continuously. 
The humidity rises from the ground up by the pillar approximately 60 cm. high. 

 
TIPOLOGY 

Physical injury – humidity – Capillary humidity  
A physical injury is the one in which the pathological problem is based on physical facts. 
The water comes from  ground or surface elements for horizontal and vertical amounts. 

 
CAUSE 

Indirect cause – Project   
Errors in decision-making materials or technology or construction system. 

 
POSSIBLE ACTION  

Curative treatment 
 
The operation to be carried out using horizontal chemical barriers, where node formation. 
 
Used a water-repellent products (silicone, silicone-latex ...) and the repair mortar used 
without retraction if it can be waterproofed.  

 

 
SHEET Nº 6 
AFFECTED ELEMENT: Vertical wall 
PATOLOGY: Humidity 

 

 

 
 

N

 
 

GROUND FLOOR 

 
DESCRIPTION OF PATHOLOGY 

Wall wet and darkened by the presence of water. 
The wall is not properly thermally insulated, so the moisture condenses on the walland 
destroys it. 

 
TIPOLOGY 

Physical injury – humidity – interstitial condensation humidity.  
Physical injury - humidity - humidity interstitial condensation. 
A physical injury is one in which the problem is based on pathological physical facts. 
Will occur in exterior as a result of condensation of water vapor that is in contact 

 
CAUSE 

Indirect cause – Project  
Errors in decision-making materials or technology or construction system. 

  
POSSIBLE ACTION  

Curative treatment 
 
The operation to perform is by improving household heat. It will extradossat formed by a 
cardboard-gypsum board and other polystyrene. 
 
Comercial option: the trademark KNAUF offers extradossat adhering household vertically 
through metallic structure. 

 
 



Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitg eres de PB+2PP, al terme municipal de la Conca de D alt a la província de Lleida, situat a la plaça maj or 11, de Ribert 
 

19

1 
3 

4 5 

2 

2. Ground floor. Storeroom with two stairs in the doorway and        
2.19 meters headroom. 

4. Ground floor. Hallway with stairs which access fist floor. 5. Ground floor. Box room without ventilation and a door 1.55 meters 
high.  

3.4.3 PHOTOGRAPHIC REPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N

3. Ground floor. Wine cellar with small window.  

1. Ground floor. Room 1 with a window on the facade and a 
door 1.75 meters high. 
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1. First floor. Bedroom 2 with a balcony on de main facade. 2. First floor. Bedroom 3 without ventilation. 3. First floor. Bedroom 4 with a small window. 

4. First floor. Dining room with fireplace and a balcony on the main facade. 

5. First floor. Kitchen with two stairs in the doorway and with ventilation. 

6 
5 4 

3 2 
1 

6. First floor. Bathroom with ventilation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

N
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1. Second floor. Bedroom 5 with a window on the main facade. 

2. Second floor. Box room 2 without ventilation. 

5. Second floor. Sitting room 1 with ventilation, its function is similar 
to a hall and it has stairs to access the first floor. 

4. Second floor. Bedroom 6 with a window on the main facade. 
3. Second floor. Sitting room 2 with two windows and stairs to access 
the courtyard.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N
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Loft. Gap to access. 

Loft. The deck with wooden structure leaning on two pillars and a wall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
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South-West facade. 
With a door to enter 
the first floor and a 
door to enter to the 

second floor. 

North-West facade. 
With a door on the 

right to enter the 
courtyard. 

Façana Sud-Est 
Actualmente sense  

accés a la terrassa de 
planta baixa. 

South-East facade.  
At the moment without 
Access to the roof.  
 

North-East facade. 
With a door in front of 
the Main Square to 
enter the ground floor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
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S.E.
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3.5 PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 
3.5.1 CRITERIS FUNCIONALS I COMPOSITIUS 
 
La composició i distribució de l’habitatge ha estat marcat principalment pel Decret 55/2009, de 7 d’abril, 
sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, i el Decret 313/2006, de 25 
de juliol, que regula els establiments de turisme rural, amb aportacions de disseny personal. 

Criteris segons Decret 55/2009 

Respecte el Decret 55/2009 es farà complir l’annex 1, ja que es tracta d’una obra de gran rehabilitació. 

En primer lloc, s’entén com habitatge practicable, l’habitatge que permet a persones de mobilitat 
reduïda, l’accés i la utilització de forma autònoma dels espais d’ús comú, les habitacions, la dotació 
higiènica mínima i l’equip de cuina. En el cas d’habitatges que es desenvolupin en diferents nivells, han 
de ser practicables, com a mínim, l’accés, una cambra, la cuina, un espai comú o una habitació. 

Per tant, una persona de mobilitat reduïda ha de tenir accés a planta baixa (recepció) i a planta 
primera. Això comporta un problema d’accés vertical. Es va estudiar la possibilitat de la instal·lació d’un 
elevador sense sala de màquines a l’interior de l’edifici, però aquesta opció es va descartar ja que, es 
veia molt afectada la millor distribució escollida i s’hagués hagut de prescindir d’una de les habitacions. 
Per aquest motiu s’ha optat per una rampa d’accés a la planta baixa, i una rampa d’accés al pati 
exterior (a través del carrer sn) per accedir a la planta primera entrant pel menjador. 

En segon lloc, les estances es veuran afectades en dimensions segons la seva accessibilitat. 

• A la cuina s’ha de poder inscriure una circumferència de 1,20 metres de diàmetre, lliure de 
l’afectació del gir de les portes, entre els paràmetres i l’equipament fixe de la cuina. 

C
sup: 10,24m2

1,20

 
 

• La garantia de l’accés als aparells que integren la dotació mínima higiènica (dutxa/banyera, 
vàter i lavabo) de manera que es permeti la inscripció, entre 0 i 0,70 metres d’alçada, d’una 
circumferència de 1,20 metres de diàmetre, lliure de l’afectació del gir de les portes. 

1,20
CH1
sup: 4,15m2

 
 

• Els espais destinats a la circulació hauran de tenir una amplada mínima d’un metres i permetran 
la inscripció d’una circumferència de 1,20 metres de diàmetre davant de les portes d’accés als 
espais practicables. 

14

15

16

1

2

P
sup: 5,22m2

 
 

L’alçada lliure d’un espai habitable serà com a mínim de 2,50 metres i en el cas de cobertes inclinades, 
el valor mig de l’alçada mínima no ha de ser inferior a 2,50 metres. Aquesta exigència ha portat a treure 
el sostre de planta segona deixant la coberta a la vista i l’aixecament de la coberta posterior on hi 
trobarem la sala. 

La superfície útil mínima de cuina, menjador i sala d’estar vindrà donada pel número d’habitacions. En 
el cas de la cuina-menjador-estar, a la planta baixa, tindrà un mínim de 20 m2 i en cas de la cuina a 
planta primera tindrà un mínim de 6 m2. La sala d’estar i el menjador permetran la inscripció d’una 
circumferència de 3 metres de diàmetre. 

La modificació de les finestres ens ve donada per la ventilació i la il·luminació natural. Els espais d’ús 
comú i les habitacions han de tenir obertures a l’exterior no inferiors a 1/8 de la seva superfície útil. 

S’han buscat espais per l’emmagatzematge personal i general, en aquest cas un emmagatzematge 
personal de 3 m2 com a mínim, situat a planta baixa, i un emmagatzematge general de 0,70 m2 com a 
mínim situat a planta segona. 

Per últim s’ha buscat un espai de rentat i assecat de la roba. S’ha situat la zona de rentat de roba, a 
planta baixa, al safareig amb ventilació forçada i la zona d’assecat de roba a la terrassa de planta 
baixa. 
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Criteris segons Decret 313/2006  

Respecte al Decret 313/2006 i tenint en compte l’allotjament rural escollit (casa de poble compartida), 
s’han extret criteris més restrictius que el decret 55/2009. Aquests són: 

• La superfície útil mínima dels banys serà de 2,50 m2. 

• Totes les habitacions disposaran d’una cambra higiènica. 

• Les habitacions tindran una superfície útil mínima de, 8 m2 per habitacions individuals, 12 m2 per 
dobles, 14 m2 per triples i 16 m2 per quàdruples. 

• El mobiliari indispensable de les habitacions serà, llit, tauleta de nit, armari, cadira i punt de llum 
i interruptor al costat del llit. 

• El menjador tindrà una capacitat suficient per el número de places autoritzades. 

S’ha de tenir en compte que per el compliment d’aquesta última normativa s’han dissenyat 4 
habitacions per a l’aprofitament de la casa, però la capacitat mínima serà de 3 habitacions i 5 places i la 
capacita màxima de 15places, en el nostre cas capacitat per 11 places.  
 
 

3.5.2 CRITERIS CONSTRUCTIUS 
 
Constructivament, els criteris fonamentals adoptats són els següents:  

 Fonamentació:  Fonamentació existent, murs recolzats en l’estrat de roca. 

Estructura:  Estructura existent. Reforç de forjats i substitució de parets de càrrega per 
jàsseres. 

Paret tancament: Es mantindran les façanes actuals amb noves obertures i reparacions. 
S’afegirà una capa d’aïllament tèrmic amb un trasdossat autoportant de 
cartró-guix a les paret en contacte amb l’exterior o mitgeres (solució de 
Knauf). 

Cobertes: Coberta nord existent amb teula àrab. Enderroc de la coberta sud per a la 
construcció d’una nova coberta a una alçada més elevada. 

Paviments: Formigó acabat lliscant, rajola de gres, rajola de gres rústic i parquet 
sintètic. 

Revestiments: En general, parets enguixades i pintades, cuines i banys enrajolades i 
exterior arrebossat de morter de calçs mixte posteriorment pintat. 

Fusteria interior: Fusteria de fusta de roure. 

Fusteria exterior: Fusteria d’alumini fosc, amb vidre amb cambra d’aire 4+12+4 de baixa 
emissivitat.  

Instal·lacions: Instal·lació d’aigua calenta sanitària a través de termo elèctric i el 60% 
ACS amb plaques solars i acumulador solar. 

 Instal·lació elèctrica encastada amb tub flexible segons normativa vigent. 

 Previsió d’instal·lació de telecomunicacions de telefonia i xarxa de televisió 
i ràdio. 

 Sanejament amb col·lectors enterrats i baixants amb ventilació a coberta. 
Tots els conductes de PVC. 

 Ventilació híbrida i extracció de fums a través d’extractors en cuines i 
banys. 

 Instal·lació de calefacció mitjançant radiadors elèctrics de baix consum.   
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3.5.3 PARTICIONS DEL NOU EDIFICI 
 
L’allotjament rural proposat (casa de poble compartida) manté l’accés que hi havia. La porta principal 
es troba a la plaça Major formant el mateix arc de pedra però amb un espai a l’exterior però dins del 
límit de la façana on hi ha una rampa d’accés per a minusvàlids abans de la porta d’entrada. 

Només entrar, a planta baixa, trobem recepció i les escales d’accés a la planta primera. Davant de 
recepció hi ha un traster d’emmagatzematge personal i darrera una porta d’accés a la zona privada, 
l’habitatge del titular de l’allotjament rural. Aquest habitatge consta d’un safareig, una cambra higiènica, 
una habitació principal i una cuina-menjador-estar, tot això al voltant d’un distribuïdor. Les ventilacions 
naturals d’aquest habitatge es fan a través de la façana principal (nord-est) i del pati de la façana sud-
est. 

A la planta primera, a través de les escales, accedeixes a l’allotjament rural. Mitjançant un passadís 
trobem dues habitacions (una quàdruple i l’altre doble) amb la seva cambra higiènica. Al mateix 
passadís hi trobem l’accés al menjador, la cuina i el pati(el dos últims a través del menjador). 

Al passadís de planta primera accedim a partir de les escales a un distribuïdor a planta segona. Aquest 
distribuïdor amb tres accessos, dos d’ells a dues habitacions més (una triple i l’altre doble) amb la seva 
cambra higiènica, i l’altre accés a una sala, un traster d’emmagatzematge general i una terrassa no 
transitable (els dos últims amb accés des de la sala. 

El pati exterior de 239,65 m2, té dos accessos, a partir del menjador o a través d’un carrer sense nom i 
una porta de 1,97 m. Per accedir al pati des del carrer hi ha unes escales o una rampa que utilitzaran 
les persones minusvàlides amb cadira de rodes per passar de la planta baixa a la planta primera. 

 

QUADRE DE SUPERFÍCIES 

Superfície útil planta baixa 

Entrada (EN) 4,48 m² 

Recepció (R) 13,51 m² 

Emmagat. Personal (EP) 3,13 m² 

Distribuïdor (P) 6,13 m² 

Safareig (S) 6,68 m² 

Bany 1 (CH1) 4,15 m² 

Habitació 1 (H1) 10,48 m² 

Cuina-Menjador (EMC) 22,52 m² 

Escales 4,98 m² 

Terrassa 1 (50%) 6,00 m² 

 
Total sup. útil 
Total sup. construïda  

 
82,06 m² 

132,83 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 

Superfície útil planta primera 

Passadís (P)                5,22 m² 

Menjador (M) 22,23 m² 

Cuina (C) 10,24 m² 

Habitació 2 (H2) 18,75 m² 

Bany 2 (CH2) 5,69 m² 

Habitació 3 (H3) 12,49 m² 

Bany 3 (CH3) 4,24 m² 

Escales 5,91 m² 

 
Total sup. útil 
Total sup. construïda  

 
84,77 m² 

121,30 m² 

Superfície útil exterior planta primera 

Pati inferior 63,17 m² 

Pati superior 129,93 m² 

Escales inferiors 3,35 m² 

Escales superiors 4,10 m² 

Replà 6,13 m² 

Rampa exterior 32,97 m² 

 
Total sup. útil 
Total sup. construïda  

 
239,65 m² 
------------ 

Superfície útil planta segona 

Distribuïdor (P) 7,96 m² 

Habitació 5 (H5) 13,39 m² 

Bany 5 (CH5) 5,12 m² 

Habitació 4 (H4) 14,53 m² 

Bany 4 (CH4) 5,11 m² 

Sala (E) 18,83 m² 

Emmagat. General (EG) 2,10 m² 

Escales 5,61 m² 

Terrassa 2 (50%) 8,80 m² 

 
Total sup. útil 
Total sup. construïda  

 
81,45 m² 

121,27 m² 
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3.5.4 NORMATIVA 
 
Al tractar-se d’un projecte de rehabilitació del 100% del volum de l’habitatge, s’aplicarà el Codi Tècnic 
d’Edificació (CTE) sempre i quan les obres siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció i amb 
el grau de protecció que és pugui tal i com s’especifica en la Part I. Capítol 1. Article 2. S’han utilitzat 
els següents documents del CTE: 

 CTE-SU-1 “Seguridad frente al riesgo de caídas” 

 CTE-SU-2  “Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento” 

 CTE-SE-AE “Acciones en la edificación” 

 CTE-HE-1 “Limitación de demanda energética” 

 CTE-HE-2 “Rendimiento de las instal·laciones térmicas” 

 CTE-HE-4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitària” 

 CTE-HS-1 “Protección frente a la humedad” 

 CTE-HS-3 “Calidad del aire interior” 

 CTE-HS-4 “Suministro de agua” 

 CTE-HS-5 “Evacuación de aguas” 

 CTE-SE-A “Seguridad estructural. Acero” 

S’observaran totes aquelles normes i disposicions que actualment estan aprovades i durant l’execució 
de l’obre s’observaran les mateixes, també aquelles que durant el transcurs de l’obra s’aprovin en 
matèria de seguretat, construcció o sobre materials de construcció. 

Dins de la normativa a observar, a part del Codi Tècnic d’Edificació, tenim: 

Decret 55/2009 , “de 7 de abril, sobre las condiciones de habitabilidad de  las     viviendas y la 
cèdula de habitabilidad”. 

Decret 313/2006 , “de 25 de julio, que regula los establecimientos de turismo rural”. 

El decret 313/2006 ha estat vigent fins el 16 de desembre de 2010, i passa a ser d’aplicació el decret 
183/2010, de 23 de novembre, d’establiments de turisme rural. Tot i així en el present projecte s’ha 
referenciat amb el decret de l’any 2006. Al sortir el nou decret es van revisar els articles que afecten al 
tipus d’allotjament triat i no s’ha vist afectat per la nova normativa. Per tant, el projecte compleix els 
requisits del decret de l’any 2010, ja que les modificacions fan referència a temes administratius, de 
gestions i també relatiu a les autocaravanes.    

Per a la realització de les instal·lacions es seguiran també normatives específiques, com són:  

RITE, “Reglamento de Instalaciones Térmica de los Edificios”. Per la realització de la xarxa 
d’aigua freda i calenta sanitària. 

Decret d’ecoeficiència. Per el dimensionat de l’aigua calenta sanitària a través de plaques 
solars tèrmiques. 

ITC-BT, “Instrucciones Técnicas Complementarias de Baja Tensión”. Per instal·lacions 
d’electricitat. 

REBT, Reglament electrotècnic per baixa tensió. Per instal·lacions d’electricitat.  

NTE, “Normas Tecnologicas de la Edificación”. Per instal·lacions d’electricitat.  
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3.5.5 REPORTATGE VIRTUAL EN 3D 
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Planta baixa. Cuina-menjador-estar 

Planta baixa. Cuina-menjador-estar 

Planta baixa. Cuina-menjador-estar 

Planta baixa. Cuina-menjador-estar 
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Planta baixa. Habitació 1 

Planta baixa. Habitació 1 
Planta baixa. Cambra higiènica 1 
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PLANTA PRIMERA 
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Planta primera. Habitació 3 

Planta primera. Habitació 3 

Planta primera. Menjador 

Planta primera. Menjador 
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PLANTA SEGONA 
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Planta segona. Habitació 4 (H4) 

Planta segona. Habitació 4 (H4) 

Planta segona. Bany 4 (CH 4) (Habitació 4) 

Planta segona. Bany 4 (CH4) (Habitació 4) 



Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitg eres de PB+2PP, al terme municipal de la Conca de D alt a la província de Lleida, situat a la plaça maj or 11, de Ribert 
 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta segona. Habitació 5 (H5) 

Planta segona. Habitació 5 (H5) 
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EXTERIOR I FAÇANES 
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Façana Nord-Est 

Façana Nord-Oest 
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4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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4.1 MOVIMENT DE TERRES 
 
El moviment de terres a realitzar en aquesta obra, consisteix en l’excavació d’una part del pati posterior 
per tal d’assolir el nivell de planta primera i poder eliminar escales a l’interior de l’habitatge. Les terres i 
roques extretes seran transportades fins l’entrada del poble amb un mini dúmper de 4 tones de 
capacitat, ja que les dimensions del carrer no permet la circulació de maquinària de grans dimensions. 

Coneixem la composició del terreny a excavar que és, una capa d’uns 50 cms. amb graves i sorres i 
per sota d’aquest nivell roca composta de travertí. Per tant aquesta excavació es realitzarà amb mitjans 
manuals per la capa tova i amb mitjans mecànics de petites dimensions per la capa rocosa. 

Es realitzaran els talussos necessaris per la execució dels murs de contenció pertinents. La tensió 
admissible del terreny s’extraurà d’un estudi geotècnic a realitzar si fos necessari. 

N 4,31

N +4,31

N +3,235

 
 
A part de la realització del buidat de terres per la preparació dels nous nivells del terreny, també es 
realitzaran unes rases per l’execució dels fonaments del cobert auxiliar. Aquests fonaments constaran 
de sabates corregudes per el suport de les parets de càrregues. Es realitzaran les sabates corregudes 
tant en la part de parets de càrrega com en les que no, de manera que quedin lligades. Aquestes 
sabates tindran la següent geometria: 
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4.2 ENDERROC 
 
Pel que fa a l’enderroc, l’actuació afecta a totes les plantes incloent façanes i una de les dues cobertes. 

A la planta baixa s’enderrocarà el graó de l’entrada a l’habitatge i part del paviment existent per a la 
realització d’una rampa millorant l’accessibilitat. Es realitzaran noves obertures, tant interiors com en 
façanes, s’enderrocaran les escales i algunes parets de càrrega que seran substituïdes per bigues 
metàl·liques. També s’enderrocarà la llar de foc, les escales exteriors, els balcons, xemeneies, la 
coberta posterior (d’uralita de fibrociment) i el forjat de planta segona deixant la coberta a la vista. 

CONSIDERACIONS 

Els treballs es desenvoluparan planta per planta i en sentit descendent. Els primers elements a retirar 
seran els elements que no formin part de la construcció (mobles, materials diversos, eines...). 
L’enderroc de part de la construcció començarà per la coberta i finalitzarà en planta baixa en les 
obertures de façana. 

En tot el procés regiran les següents mesures generals: 

• Durant les obres s’evitarà que en cap moment resti algun element en desequilibri, de 
manera que en desmuntar-ne un altre en pugui produir la caiguda. 

• Abans d’iniciar el desmuntatge es reduirà en la mesura del possible la càrrega que 
suportin els elements constructius. El procés seguirà un ordre que faciliti l’alleugeriment 
de les plantes. 

• El desmuntatge dels elements constructius compostos amb diversos materials es 
començarà pels revestiments i es finalitzarà pel suport. 

• Els elements que treballin a flexió o compressió obliguen a un estintolament previ per tal 
que el conjunt mantingui l’estabilitat quan aquest hagi estat desmuntat. 

Els enderrocs de les diferents parts de l’edificació es realitzaran amb mitjans manuals. 

Els residus es tractaran de la mateixa manera que les terres extretes del moviment de terres. Seran 
transportats amb mini dúmper de l’habitatge a l’inici del poble, on es dipositarà en contenidors  que 
posteriorment seran transportats amb camions. 

DESMUNTATGE D’ELEMENTS DE FIBROCIMENT 

El primer element a retirar és la coberta d’uralita que conté amiant. El desmuntatge d’aquesta coberta 
serà el primer procés d’enderroc a realitzar, ja que és un element tòxic i durant l’execució de les obres 
pot patir danys.  

La pols d’amiant en forma de fibres s’allibera fàcilment amb l’aire i, no s’evaporen ni es dissolen, poden 
romandre sospeses en l’aire molt de temps i ésser transportades a grans distàncies per l’aire o l’aigua 
abans de dipositar-se.  

Per aquest motiu, s’ha de retirar aquest material correctament per una empresa especialitzada, 
complint la normativa vigent. 

Aquesta normativa queda regulada pel Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant . 

El procediment a realitzar per manipular i extreure correctament els elements són: 

• S’impregnen les plaques de fibrociment amb una solució aquosa encapsulant. 

• Les fixacions es retiraran amb molta cura, descargolant i tallant correctament, si és 
necessari. Es recomana utilitzar eines manuals o mecàniques de baixa velocitat. 

• Extreure els elements delicadament i col·locar-los a la plataforma de treball. 

• Empaquetar les plaques amb un plàstic resistent que no permeti el trencament 
d’aquestes i senyalitzar-ho degudament com a residu contaminat d’amiant. 

• Les plaques es transportaran etiquetades a l’abocador, i tant el transportista com 
l’abocador estaran autoritzats per la Junta de Residus a manipular aquests elements 
tòxics. 
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4.3 FONAMENTS 
 
A fonamentació existent no serà necessària la seva modificació, ja que el terreny on es recolza 
l’edificació és una terreny rocós compost de travertí. 

Tot i així, la part posterior de l’habitatge, on hi trobem el pati, té una superfície més tova, i per a la nova 
construcció del cobert auxiliar serà necessària la realització de sabates. 

Aquest cobert es realitzarà amb parets de càrrega, per tant la fonamentació superficial constarà de 
sabates corregudes al llarg de les parets de càrrega i una tercera que servirà de lligam de les anteriors. 

Les sabates corregudes seran de formigó armat. Després de la preparació de les rases s’evocarà al 
fons formigó de neteja de 10 cm de gruix i es procedirà a la col·locació de les armadures per a ser 
formigonades. 

Les tres sabates corregudes seran de les mateixes característiques i dimensions, excepte les llargades 
que es correspondran amb les dimensions de les parets, les quals són les següents: 

• Longitud (cm)     240 / 173 / 242 

• Secció (cm)     30 x 40 

• Armat longitudinal inferior i superior  2 ø12 mm 

• Longitud d’ancoratge     10 cm 

• Estrips      ø8 mm c/30 
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4.4 ESTRUCTURA 
 
L’estructura horitzontal actual es troba en bon estat de manteniment i resistència, per tant no serà 
necessària la substitució ni la reparació dels forjats. Si que hi haurà, per això, un reforç puntual d’un 
dels sostres de planta primera ja que, degut a noves càrregues afegides, la càrrega lineal en una de les 
voltes entre bigues augmentarà considerablement.  

Referent a l’estructura vertical, s’hauran de realitzar una sèrie d’estintolaments per a l’eliminació de 
parets de càrrega i per a noves o modificacions d’obertures tant a l’exterior com a l’interior. 

També es farà l’aixecament de l’estructura per a la realització de la nova coberta situada a la cara sud 
de l’habitatge. 

4.4.1 REFORÇ PUNTUAL 

A la nova distribució per a l’allotjament rural apareix una coberta plana intransitable que abans era una 
coberta inclinada. La coberta inclinada retrocedeix de manera que el tancament passa a una posició on 
no hi ha paret de càrrega. Les noves càrregues, el tancament i mitja coberta, són absorbides per la 
volta i d’aquesta a les bigues de fusta.  

Es realitzarà un reforç a la volta afectada, de manera que hi traurem l’entrebigat existent per a la 
col·locació de dos perfils metàl·lics IPE-160 units entre si per una platabanda. Per un bon repartiment 
de càrregues i aconseguir certa rigidesa, s’afegirà 6 cm. de formigó en massa amb una armadura 
d’acer corrugat de ø8 mm. Totes les bigues, de fusta i metàl·liques, s’uniran al formigó a través de 
connectors d’alta resistència. 

N

          

Planta segona en planta     Secció reforç puntual 

 

4.4.2 ESTINTOLAMENTS 
 
Tots els estintolaments es realitzaran de la mateixa manera, encara que es separen en dos grups. El 
primer grup d’estintolaments engloba tots aquells que funcionen com a llindes, és a dir, totes les 
obertures de façana o interiors que es realitzen de nou o simplement la seva modificació comporta 
l’augment de la llinda anterior. L’altre grup són totes aquelles parets de càrrega que s’eliminen i es 
substitueixen per perfils metàl·lics. 

Llindes  

Les llindes de les obertures noves o modificades es realitzaran amb perfils IPE-200 soldats a una 
platabanda d’acer d’un centímetre de gruix, per al bon repartiment de càrregues, i a la part exterior un 
capçal de fusta natural posteriorment tractada com tota la façana per embellir la mateixa. Les llindes 
interiors es realitzaran de la mateixa manera, però aquestes no serà necessària la col·locació del 
capçal de fusta en ninguna de les dues cares de la llinda. 

Parets de càrrega 

Les parets de càrrega que s’eliminen s’hauran de substituir per perfils metàl·lics IPE. Els recolzaments 
de les bigues es realitzaran amb encastaments amb un dau de formigó. 

Hi ha dos casos en els que es necessitarà la unió perpendicular de dos perfils IPE de diferent cantell. 
És el cas de planta baixa amb 1 IPE-270 de 130 cm i 1 IPE-270 de 420 cm. També en planta primera 
amb 2 IPE-80 de 120 cm i 2 IPE-220 de 320 cm. Aquesta unió es realitzarà amb soldadura tal i com 
s’indica. 
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4.4.2.1 PROCEDIMENT 

Es farà una regata just per sobre d’on hi anirà col·locada la biga definitiva i cada 40 cm. S’introduirà el 
perfil IPE-100 provisional apuntalat en els seus dos extrems. No es farà la regata següent fins que no 
estigui apuntalat el perfil metàl·lic. En el cas d’eliminar tota la paret de càrrega fins les bigues de fusta, 
els perfils provisionals es col·locaran sota de cada volta entre bigues. 

Una vegada els perfils ja són capaços de suportar tot l’esforç que abans resistia la paret de càrrega, ja 
es pot eliminar aquesta. Es realitzarà l’obertura necessària incloent la part que ocupa l’encastament de 
la biga definitiva tenint en compte l’espai que ocuparà el dau de formigó per aconseguir un bon 
repartiment de càrregues de la biga a la paret. 

Es realitzarà el dau de formigó necessari i posteriorment es col·locarà la placa d’acer de repartiment a 
la part superior, fixada al mur i al formigó amb connectors d’acer inoxidable. 

Una vegada preparat el dau de formigó, ja es podrà col·locar el perfil metàl·lic definitiu. En els extrems 
de l’encastament es soldarà el perfil a la placa de repartiment. 

Ja es podran retirar les asnelles i reconstruir el mur afegint algun tipo de maó resistent com podria ser 
gero, i fixat amb morter de reparació sense retracció. Aquest procés es podrà realitzar extraient totes 
les asnelles a la vegada, ja que els esforços es repartiran pel tram de paret que no s’ha modificat. 

 

IPE120

1

 

SOPANDA

PUNTAL

IPN120

1

 
 

IPE120

DAU DE FORMIGÓ

2
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IPE DEFINITIVA

SOLDADURA

3

 
 
 

4.4.2.2 DIMENSIONAT DE PERFILS METÀLICS 

Per a la realització dels càlculs, s’extrauran els valors de càrrega dels elements tant del document bàsic 
del Codi tècnic d’Edificació SE-AE a l’annex C. 

 

 

 

Estintolament 1 

 

 

• Càrrega paret  0,71m x 1m x 1,5m x 6,36m x 30KN/m3 =  203,2KN/m 

• Càrrega sostres 2,76m2 x 4KN/m2 x 1m =            11,04KN/m 

2,44m2 x 4KN/m2 x 1m =              9,75KN/m 

• Càrrega coberta 3,55m2 x 2KN/m2 x 1m =                 7,1KN/m 

• Càrrega ús  2KN/m2 x 5,2m2 x 1m =   10,4KN/m 

• Càrrega neu  0,375KN/m2 x 3,55m2 x 1m =              1,33KN/m 

                     TOTAL = 242,82 KN/m 

1,50m 
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Mfmàx = (QxL2)/8 

W = Mfmàx/s 

Càrrega repartida KN/m   Longitud m     Mf màx KNm 

242,82   1,5   546,345 68,293125 

  

    

  

Mf màx KNm 

    

  

68,293125 

    

  

Mf màx Kpcm 

 

W (cm3) 

 

Promptuari   

696868,511   266,077842   IPE-240 2 IPE-180 

 

Estintolament 2 

 

 

• Càrrega sostres 6m2 x 4KN/m2 x 1m =                         24,0KN/m 

6,5m2 x 4KN/m2 x 1m =              26,0KN/m 

3,18m x 3KN/m x 1m =                3,0KN/m 

• Càrrega ús  2KN/m2 x 12,5m2 x 1m =              25,0KN/m 

                           TOTAL = 78 KN/m 

Mfmàx = (QxL2)/8 

W = Mfmàx/s 

Càrrega repartida KN/m   Longitud m     Mf màx KNm 

78   3,18   788,7672 98,5959 

  

    

  

Mf màx KNm 

    

  

98,5959 

    

  

Mf màx Kpcm 

 

W (cm3) 

 

Promptuari   

1006080,451   384,140926   IPE-270   

 

Estintolament 3 

 

 

• Càrrega paret  0,56m x 6,36m x 0,92m x 1m x 30KN/m3 =  98,3KN/m 

• Càrrega sostres 1,53m2 x 4KN/m2 x 1m =              6,13KN/m 

0,71m2 x 4KN/m2 x 1m =              2,83KN/m 

1,68m2 x 4KN/m2 x 1m =              6,73KN/m 

1,63m2 x 4KN/m2 x 1m =              6,51KN/m 

1,44m2 x 4KN/m2 x 1m =              5,74KN/m 

• Càrrega coberta 1,80m2 x 2KN/m2 x 1m =                 3,6KN/m 

2,02m2 x 2KN/m2 x 1m =               4,04KN/m 

• Càrrega ús  2KN/m2 x 6,99m2 x 1m =            13,98KN/m 

• Càrrega neu  0,375KN/m2 x 1,81m2 x 1m =              0,67KN/m 

0,375KN/m2 x 2,02m2 x 1m =              0,76KN/m 

                     TOTAL = 149,29 KN/m 

Mfmàx = (QxL2)/8 

W = Mfmàx/s 

Càrrega repartida KN/m   Longitud m     Mf màx KNm 

149,29   0,92   126,359056 15,794882 

  

    

  

Mf màx KNm 

    

  

15,794882 

    

  

Mf màx Kpcm 

 

W (cm3) 

 

Promptuari   

161172,2395   61,5386705   IPE-140 2 IPE-100 

3,18m 

0,92m 
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Estintolament 4 

 

 

• Càrrega paret  1,2m x 0,33m x 5,87m x 1m x 30KN/m3 =  69,73KN/m 

• Càrrega coberta 3,54m2 x 2KN/m2 x 1m =                        7,07KN/m 

• Càrrega neu  0,375KN/m2 x 3,54m2 x 1m =              1,33KN/m 

                       TOTAL = 78,13 KN/m 

Mfmàx = (QxL2)/8 

W = Mfmàx/s 

Càrrega repartida KN/m   Longitud m     Mf màx KNm 

78,13   1,2   112,5072 14,0634 

  

    

  

Mf màx KNm 

    

  

14,0634 

    

  

Mf màx Kpcm 

 

W (cm3) 

 

Promptuari   

143504,0587   54,7926182   IPE-140 2 IPE-100 

 

Estintolament 5A 

 

 

• Càrrega sostres 1,68m x 4,05m x 1m x 4KN/m2 =             27,21KN/m 

• Càrrega ús  1,68m x 4,05m x 2KN/m2 x 1m =           13,61KN/m 

                      TOTAL = 40,82 KN/m 

Mfmàx = (QxL2)/8 

W = Mfmàx/s 

 

Càrrega repartida KN/m   Longitud m     Mf màx KNm 

40,818   4,05   669,517245 83,68965563 

  

    

  

Mf màx KNm 

    

  

83,68965563 

    

  

Mf màx Kpcm 

 

W (cm3) 

 

Promptuari   

853975,9412   326,06449   IPE-240   

 

Estintolament 5B 

 

 

• Càrrega paret  0,58m x 1,036m x 7,07m x 30KN/m3 =     127,45KN/m 

• Càrrega coberta  0,58m x 2,15m x 1m x 2KN/m2 =               2,50KN/m 

• Càrrega neu  0,58m x 2,15m x 0,375KN/m2 x 1m =           0,47KN/m 

                     TOTAL = 130,42 KN/m 

Mfmàx = (QxL2)/8 

W = Mfmàx/s 

Càrrega repartida KN/m   Longitud m     Mf màx KNm 

0   0   0 0 

  

    

  

Mf màx KNm 

    

  

38,91 

    

  

Mf màx Kpcm 

 

W (cm3) 

 

Promptuari   

397040,7528   151,597819   IPE-200   

 

Estintolament 6 

 

 

1,20m 

1,036m 

4,05m 

2,00m 
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• Càrrega paret  0,64m x 2m x 1,5m x 1m x 30KN/m3 =         56,6KN/m 

• Càrrega sostre  1,80m x 2,0m x 1m x 4KN/m2 =               14,4KN/m 

• Càrrega ús  1,80m x 2,0m x 2KN/m2 x 1m =                      7,2KN/m 

                       TOTAL = 79,2 KN/m 

Mfmàx = (QxL2)/8 

W = Mfmàx/s 

Càrrega repartida KN/m   Longitud m     Mf màx KNm 

79,2   2   316,8 39,6 

  

    

  

Mf màx KNm 

    

  

39,6 

    

  

Mf màx Kpcm 

 

W (cm3) 

 

Promptuari   

404081,568   154,286138   IPE-200 2 IPE-140 

 

Estintolament 7 

 

 

• Càrrega sostre  1,80m x 3,18m x 1m x 4KN/m2 =             22,90KN/m 

1,79m x 3,18m x 1m x 4KN/m2 =             22,84KN/m 

• Càrrega paret  5,2m x 3,95m x 1m x 1KN/m2 =             20,54KN/m 

• Càrrega ús  3,6m x 3,18m x 2KN/m2 x 1m =                  22,87KN/m 

                      TOTAL = 89,15 KN/m 

Mfmàx = (QxL2)/8 

W = Mfmàx/s 

 

Càrrega repartida KN/m   Longitud m     Mf màx KNm 

89,15   3,18   901,52046 112,6900575 

  

    

  

Mf màx KNm 

    

  

112,6900575 

    

  

Mf màx Kpcm 

 

W (cm3) 

 

Promptuari   

1149898,362   439,053379   IPE-300   

 

Estintolament 8A 

 

 

• Càrrega sostre  2,09m x 2,95m x 1m x 4KN/m2 =             24,60KN/m 

• Càrrega ús  2,09m x 2,95m x 2KN/m2 x 1m =                  12,3KN/m 

                      TOTAL = 36,9 KN/m 

• Càrrega puntual (17,68KN/m x 4,5m)/2 =                                  39,78KN 

                      TOTAL = 39,78 KN 

Mfmàx = (QxL2)/8 

Mfmàx = (Pab)/L 

W = Mfmàx/s 

Càrrega repartida KN/m   Longitud m     Mf màx KNm 

47,56   2,95   413,8909 51,7363625 

  

    

  

Mf màx KNm 

    

  

51,7363625 

    

  

Mf màx Kpcm 

 

W (cm3) 

 

Promptuari   

527921,9819   201,570798   IPE-220   

3,18m 

2,95m 
0,20m 
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Estintolament 8B 

 

 

• Càrrega sostre  1,15m x 0,15m x 1m x 4KN/m2 =              0,69KN/m 

                      TOTAL = 0,69 KN/m 

Mfmàx = (QxL2)/8 

W = Mfmàx/s 

Càrrega repartida KN/m   Longitud m     Mf màx KNm 

0,69   1,15   0,912525 0,114065625 

  

    

  

Mf màx KNm 

    

  

0,114065625 

    

  

Mf màx Kpcm 

 

W (cm3) 

 

Promptuari   

1163,934763   0,44441275   IPE-80   

 

Estintolament 9 

 

 

• Càrrega sostre  1,99m x 1,80m x 1m x 4KN/m2 =               14,3KN/m 

• Càrrega paret  (0,7 x 1,8 x 3,1)m x 30KN/m2 x 1m=         117,18KN/m 

• Càrrega ús  1,99m x 1,80m x 2KN/m2 x 1m =                  7,15KN/m 

                    TOTAL = 138,63 KN/m 

• Càrrega puntual (36,9KN/m x 2,95m)/2 =                                  54,43KN 

                      TOTAL = 54,43 KN 

Mfmàx = (QxL2)/8 

Mfmàx = (Pab)/L 

W = Mfmàx/s 

Càrrega repartida KN/m   Longitud m     Mf màx KNm 

0   0   0 0 

  

    

  

Mf màx KNm 

    

  

79,45 

    

  

Mf màx Kpcm 

 

W (cm3) 

 

Promptuari   

810714,156   309,546306   IPE-240 2 IPE-200 

 

Estintolament 10 

 

 

• Càrrega sostre  2,05m x 2,75m x 1m x 4KN/m2 =               22,50KN/m 

• Càrrega ús  2,05m x 2,75m x 2KN/m2 x 1m =                  11,25KN/m 

                      TOTAL = 33,75 KN/m 

Mfmàx = (QxL2)/8 

W = Mfmàx/s 

Càrrega repartida KN/m   Longitud m     Mf màx KNm 

33,75   2,75   255,234375 31,90429688 

  

    

  

Mf màx KNm 

    

  

31,90429688 

    

  

Mf màx Kpcm 

 

W (cm3) 

 

Promptuari   

325553,9977   124,302797   IPE-180   

1,15m 

2,75m 

1,80m 
0,70m 
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Estintolament 11 

 

 

• Càrrega paret  0,64m x 2m x 1,5m x 1m x 30KN/m3 =           57,6KN/m 

                      TOTAL = 57,60 KN/m 

Mfmàx = (QxL2)/8 

W = Mfmàx/s 

Càrrega repartida KN/m   Longitud m     Mf màx KNm 

57,6   2   230,4 28,8 

  

    

  

Mf màx KNm 

    

  

28,8 

    

  

Mf màx Kpcm 

 

W (cm3) 

 

Promptuari   

293877,504   112,208101   IPE-180 2 IPE-140 

 

Estintolament 12 

 

 

• Càrrega paret  0,61m x 1,6m x 1,5m x 1m x 30KN/m3 =         43,92KN/m 

• Càrrega sostre  1,31m x 1,5m x 1m x 6KN/m2 =                       11,79KN/m 

• Càrrega ús     1,31m x 1,5m x 1m x 1KN/m2 =                         1,79KN/m 

• Càrrega neu   1,31m x 1,5m x 1m x 0,375KN/m2 =                  0,74KN/m 

                           TOTAL = 58,42 KN/m 

Mfmàx = (QxL2)/8 

W = Mfmàx/s 

 

Càrrega repartida KN/m   Longitud m     Mf màx KNm 

58,42   1,5   131,445 16,430625 

  

    

  

Mf màx KNm 

    

  

16,430625 

    

  

Mf màx Kpcm 

 

W (cm3) 

 

Promptuari   

167659,412   64,0155981   IPE-140 2 IPE-100 

 

Estintolament 13A=13B 

 

 

• Càrrega coberta  2,89m x 2m x 1m x 4KN/m2 =                          23,12KN/m 

• Càrrega paret   0,64m x 2m x 1,03m x 1m x 30KN/m3 =       1,79KN/m 

• Càrrega ús   2,89m x 2m x 1m x 2KN/m2 =                         11,56KN/m 

                          TOTAL = 74,23 KN/m 

Mfmàx = (QxL2)/8 

W = Mfmàx/s 

Càrrega repartida KN/m   Longitud m     Mf màx KNm 

74,23   2   296,92 37,115 

  

    

  

Mf màx KNm 

    

  

37,115 

    

  

Mf màx Kpcm 

 

W (cm3) 

 

Promptuari   

378724,4292   144,604294   IPE-140 2 IPE-100 

 

 

 

 

 

2,00m 

2,00m 

1,50m 
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Reforç puntual 

 

 

• Càrrega coberta  2,81m2 x 1m x 4KN/m2 =                              11,24KN/m 

• Càrrega paret   0,30m x 2,33m x 1m x 7KN/m2 =                   5,38KN/m 

• Càrrega neu   2,81m2 x 1m x 0,375KN/m2 =                            1,06KN/m 

                          TOTAL = 17,68 KN/m 

Mfmàx = (QxL2)/8 

W = Mfmàx/s 

ESTINTOLAMENT REFORÇ 

     Càrrega repartida KN/m   Longitud m     Mf màx KNm 

17,68   4,5   358,02 44,7525 

  

    

  

Mf màx KNm 

    

  

44,7525 

    

Promptuari 

Mf màx Kpcm 

 

W (cm3) 

 

Promptuari Ensidesa 

456658,0902   174,360869   IPE-200 2 IPE-160 

 
 
4.4.2.3 CÀLCUL DE FLETXES 
 
S’ha utilitzat una taula excel per el càlcul de les fletxes. Les bigues obtingudes en aquest càlcul seran 
les definitives, ja que es tindrà en compte tant la càrrega calculada anteriorment com la fletxa màxima 
permesa pel Codi Tècnic d’Edificació (L/500). 
 

ESTINTOLAMENT 1

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

180 1,5 348469,39 133,05 200 1,5 348469,39 133,05

fletxa màxima (mm) fletxa màxima (mm)

fmàx= L/500 fmàx= L/500

3 3

fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm² fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm²

f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1908598 f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1908598

fletxa IPE(mm) fletxa IPE(mm)

3,273857478 NO CUMPLE 2,946471731 CUMPLE 2 IPE-200  

ESTINTOLAMENT 2

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

270 3,18 1006122,449 384,15 270 3,18 503061,225 384,15

fletxa màxima (mm) fletxa màxima (mm)

fmàx= L/500 fmàx= L/500

6,36 6,36

fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm² fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm²

f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1908746 f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 13,0954373

fletxa IPE(mm) fletxa IPE(mm)

9,809355579 NO CUMPLE 4,904677794 CUMPLE 2 IPE-270  
ESTINTOLAMENT 3

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

100 0,92 80561,225 30,76 140 0,92 80561,225 30,76

fletxa màxima (mm) fletxa màxima (mm)

fmàx= L/500 fmàx= L/500

1,84 1,84

fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm² fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm²

f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1902552 f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1902552

fletxa IPE(mm) fletxa IPE(mm)

2,2167432 NO CUMPLE 1,583388 CUMPLE 2 IPE-140  
ESTINTOLAMENT 4

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

100 1,2 71734,695 27,39 160 1,2 71734,695 27,39

fletxa màxima (mm) fletxa màxima (mm)

fmàx= L/500 fmàx= L/500

2,4 2,4

fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm² fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm²

f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1901041 f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1901041

fletxa IPE(mm) fletxa IPE(mm)

3,771374984 NO CUMPLE 2,357109365 CUMPLE 2 IPE-160  
ESTINTOLAMENT 5A

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

240 4,05 853975,9412 326,07 270 4,05 426987,9706 326,07

fletxa màxima (mm) fletxa màxima (mm)

fmàx= L/500 fmàx= L/500

8,1 8,1

fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm² fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm²

f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1899574 f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 13,0949787

fletxa IPE(mm) fletxa IPE(mm)

17,89919902 NO CUMPLE 7,955199563 CUMPLE IPE-270  
ESTINTOLAMENT 5B

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

200 1,036 397040,75 151,6

fletxa màxima (mm)

fmàx= L/500

2,072

fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm²

f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1900231

fletxa IPE(mm)

1,405482351 CUMPLE IPE-200  

4,50m 
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ESTINTOLAMENT 6

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

140 2 202040,784 77,145 200 2 144693,856 77,145

fletxa màxima (mm) fletxa màxima (mm)

fmàx= L/500 fmàx= L/500

4 4

fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm² fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm²

f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1897445 f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 18,75609

fletxa IPE(mm) fletxa IPE(mm)

7,482784145 NO CUMPLE 3,751217992 CUMPLE 3 IPE-200  
ESTINTOLAMENT 7

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

300 3,18 1149898,362 439,05 300 3,18 574949,181 439,05

fletxa màxima (mm) fletxa màxima (mm)

fmàx= L/500 fmàx= L/500

6,36 6,36

fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm² fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm²

f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1906016 f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 13,0953008

fletxa IPE(mm) fletxa IPE(mm)

8,828327978 NO CUMPLE 4,414163989 CUMPLE 2 IPE-300  
ESTINTOLAMENT 8A

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

220 2,95 527921,9819 201,57 220 2,95 263960,991 201,57

fletxa màxima (mm) fletxa màxima (mm)

fmàx= L/500 fmàx= L/500

5,9 5,9

fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm² fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm²

f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1905036 f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 13,0952518

fletxa IPE(mm) fletxa IPE(mm)

10,36012991 NO CUMPLE 5,180064953 CUMPLE 2 IPE-220  
ESTINTOLAMENT 8B

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

80 1,15 1163,93 0,444 80 1,15 581,965 0,444

fletxa màxima (mm) fletxa màxima (mm)

fmàx= L/500 fmàx= L/500

2,3 2,3

fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm² fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm²

f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,2146396 f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 13,1073198

fletxa IPE(mm) fletxa IPE(mm)

4,333607615 NO CUMPLE 2,166803808 CUMPLE 2 IPE-80  
ESTINTOLAMENT 9

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

200 1,8 405357,078 154,77 200 1,8 270238,052 154,77

fletxa màxima (mm) fletxa màxima (mm)

fmàx= L/500 fmàx= L/500

3,6 3,6

fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm² fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm²

f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1909335 f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 17,4606223

fletxa IPE(mm) fletxa IPE(mm)

4,242931229 NO CUMPLE 2,82862082 CUMPLE 3 IPE-200  

ESTINTOLAMENT 10

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

180 2,75 325553,9977 124,31 200 2,75 162776,9989 124,31

fletxa màxima (mm) fletxa màxima (mm)

fmàx= L/500 fmàx= L/500

5,5 5,5

fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm² fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm²

f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1888824 f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 13,0944412

fletxa IPE(mm) fletxa IPE(mm)

11,00296797 NO CUMPLE 4,951335588 CUMPLE 2 IPE-200  
ESTINTOLAMENT 11

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

140 2 146938,752 56,105 200 2 97959,168 56,105

fletxa màxima (mm) fletxa màxima (mm)

fmàx= L/500 fmàx= L/500

4 4

fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm² fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm²

f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1899567 f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 17,4599711

fletxa IPE(mm) fletxa IPE(mm)

7,482844768 NO CUMPLE 3,491994225 CUMPLE 3 IPE-200  
ESTINTOLAMENT 12

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

100 1,5 83829,706 32,01 200 1,5 83829,706 32,01

fletxa màxima (mm) fletxa màxima (mm)

fmàx= L/500 fmàx= L/500

3 3

fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm² fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm²

f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1885992 f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1885992

fletxa IPE(mm) fletxa IPE(mm)

5,892434817 NO CUMPLE 2,946217409 CUMPLE 2 IPE-200  
ESTINTOLAMENT 13

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

100 2 189362,215 72,305 200 2 126241,4767 72,305

fletxa màxima (mm) fletxa màxima (mm)

fmàx= L/500 fmàx= L/500

4 4

fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm² fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm²

f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 26,1893666 f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 17,4595777

fletxa IPE(mm) fletxa IPE(mm)

10,47574663 NO CUMPLE 3,491915543 CUMPLE 3 IPE-200  
ESTINTOLAMENT REFORÇ

IPE L(m) Mfmàx(kpcm) W cm
3

160 4,5 228329,045 454

fletxa màxima (mm)

fmàx= L/500

9

fletxa IPE (mm) α s=Kp/mm²

f=α·[(s·L²)/h] 1 s=Mfmàx/W 5,02927412

fletxa IPE(mm)

6,365175057 CUMPLE 2 IPE-160
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QUADRE RESUM 
 

Localització en plànols Perfil metàl·lic IPE 

Estintolament 1 2 IPE-200 

Estintolament 2 2 IPE-270 

Estintolament 3 2 IPE-140 

Estintolament 4 2 IPE-160 

Estintolament 5 IPE-270 + IPE-270 

Estintolament 6 3 IPE-200 

Estintolament 7 2 IPE-300 

Estintolament 8 2 IPE-220 + 2 IPE-80 

Estintolament 9 3 IPE-200 

Estintolament 10 2 IPE-200 

Estintolament 11 3 IPE-200 

Estintolament 12 2 IPE-200 

Estintolament 13 3 IPE-200 

Reforç puntual 2 IPE-160 

 

L’estintolament 5 s’ha modificat passant d’una IPE-200 a una IPE-270 per tal que la unió soldada entre 
elles funcioni millor. 

 
4.5.3 COBERTA NOVA  
 
El decret 55/2009 sobre les condicions d’habitabilitat en habitatges i la cèdula d’habitabilitat, exigeix 
alçades mínimes habitables. Aquestes alçades, quan es tracti de cobertes inclinades, serà com a 
mínim quan el valor mig de les alçades sigui igual o superior a 2,50 m. 
La coberta actual de compleix aquest requisit, per tant la coberta haurà de ser 30 cm més alta perquè 
l’estança pugui ser habitable. 

+6,07

+6,10
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00
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00
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47
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82

 
 

Alçades proposta allotjament rural:  (2,28+3)/2 = 2,64 
      (2,31+3)/2 = 2,655   

(2,64+2,655)/2 = 2,6475 m 
 

Amb la nova coberta hi haurà una alçada mitja de 2,6475 m. Al ser superior a 2,50, es podrà considerar 
l’estança com a habitable. 

Per l’aixecament de la nova coberta i previ enderroc de l’actual, serà necessària la construcció de 
tancament i paret de càrrega corresponent, així com la realització d’un cèrcol perimetral que lligarà tota 
la coberta i les parets on aquesta es recolza. 

A la memòria gràfica s’explica amb més detall la formació del cèrcol perimetral, el seu armat i 
geometria i el material per a la realització dels paraments verticals. Les parets aixecades, tan les 
sotmeses a càrrega com les que no, es realitzaran amb gero 28,6x13,7x9 per a revestir. 
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N

 
Planta coberta amb el cèrcol perimetral indicat 

 
 

4.5.4 CONSTRUCCIÓ AUXILIAR 

Per a la ubicació de dos acumuladors (un solar i l’altre termo elèctric) per a la producció d’aigua calenta 
sanitària, ha estat necessària la construcció d’un cobert a la part posterior de l’habitatge, adjacent al 
mateix i situat al pati. 

Sobre els fonaments realitzats s’executarà una paret de càrrega de 15 cm de gruix mitjançant gero 
28,6x13,7x9 amb juntes de morter de ciment pòrtland. Dues de les parets seran de càrrega i encara 
que, una tercera no tindrà funció de càrrega, es realitzarà de la mateixa manera.  

0,15
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4.5 TANCAMENTS I ELEMENTS EXTERIORS 

4.5.1 FAÇANES 

Tots els tancaments existents de façana es milloraran en condicions tèrmiques i acústiques amb la 
col·locació d’un trasdossat autoportant de cartró guix de Knauf (W628 EI20) de 65 mm. de gruix. Tant 
el tancament de l’entrada en planta baixa, com el tancament de la terrassa en planta segona seran 
íntegrament d’obra nova, per tant, s’executarà un tancament de 30 cm de gruix i cambra d’aire com és 
habitual.  

S’utilitzaran dos acabats en façanes, un d’ells amb la pedra pròpia del mur a la vista i l’altre arrebossat 
de morter de calç mixta i pintat amb monocapa de color beige. 

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

El grau d’impermeabilització exigible a façanes depèn de la zona pluviomètrica de promitjos i del grau 
d’exposició al vent de l’edificació que s’estudia segons els criteris que es determinen al document bàsic 
HS-1 del CTE.  En aquest cas, i tractant-se d’una edificació de 15 m. situada en zona eòlica C en una 
zona rural (terreny tipus III, entorn E0), es tracta d’un edifici amb classe d’exposició al vent V2. Tenint 
en compte això, i sabent que el mas es troba a la zona pluviomètrica III, es determina l’exigència del 
grau 3 d’impermeabilització a les façanes. 

 

Taula 2.5 Grau d’impermeabilitat mínim exigit a les façanes 

 

Taula 2.6 Grau d’exposició al vent 

 

Figura 2.4 Zones pluviomètriques de promitjos en funció del índex pluviomètric anual 

 

Figura 2.5 Zones eòliques 

Tenint en compte les diferents possibilitats per garantir la salubritat dels interiors que ofereix la 
normativa de referència es decideix plantejar una solució amb revestiment exterior. Aquest tipus de 
solució no comporta un canvi important de l’aparença ja que manté el mateix tipus d’acabat. Es 



Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitg eres de PB+2PP, al terme municipal de la Conca de D alt a la província de Lleida, situat a la plaça maj or 11, de Ribert 
 

55

consulten les exigències que es contemplen a l’apartat corresponent del document bàsic HS-1 segons 
els criteris de la taula 2.7. Així i tenint en compte el grau d’impermeabilitat exigit, s’imposen les 
condicions R1+C2. 

 

Taula 2.7 Condicions de les solucions de façana 

 

La condició R1 fa referència a la resistència a la filtració del revestiment exterior, aquesta serà una 
residència mitja a la filtració. 

La condició C2 fa referència a la naturalesa del mur, determinant un gruix de la fulla principal de més 
de 24 cm en el cas de la pedra.  

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 

A l’encontre de la façana amb el terra s’ha de col·locar una barrera impermeable que cobreixi 15 cm 
per sobre del nivell del terra. Com que la façana no és d’un material porós, no serà necessari posar un 
sòcol per segellar. 

 

4.5.2 COBERTES 
 
La coberta més gran, la que està situada més al nord, està reconstruïda l’any 2009, per tant, tenint en 
compte les seves característiques, no serà necessària de seva modificació.  

La coberta situada més al sud, just a sobre de la sala, serà necessària la seva nova construcció, ja que 
la coberta actual serà enderrocada. Aquesta coberta es realitzarà de la manera que millor s’adapti el 
Codi Tècnic de l’Edificació per tant es seguiran tots els processos i particularitats que s’expliquen a 
continuació: 

 
CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 
 
Segons la normativa vigent, el document bàsic HS-1 del Codi Tècnic de l’Edificació, no hi ha distincions 
pel que fa als requeriments d’impermeabilització per als diferents tipus de cobertes ni per a les 
condicions ambientals. Totes les cobertes han de tenir els següents elements: 

• Un sistema de formació de pendents per a la coberta plana. 

• Una barrera de vapor sota l’aïllament tèrmic si es preveuen condensacions segons el document 
bàsic HE1, que regula l’eficiència energètica dels edificis. 

• Una capa separadora a sota de l’aïllament tèrmic si hi ha incompatibilitat de materials. 

• Un aïllament tèrmic si és necessari segons el document bàsic HE1. 

• Una capa separadora sota la capa d’impermeabilització si hi ha incompatibilitat. 

• Una capa impermeable a les cobertes planes, quan no es compleixin els pendents mínims 
establerts al document bàsic HS-1 o quan els solapaments entre peces de protecció siguin 
insuficients. 

• Una capa separadora entre la capa de protecció i la capa d’impermeabilització si s’ha d’evitar 
l’adherència entre capes o si la capa d’impermeabilització té poca resistència al punxament 
estàtic. 

• Una capa separadora entre la capa de protecció i l’aïllament tèrmic quan la coberta sigui 
transitable per vianants. 

• Una capa de protecció quan la coberta sigui plana a no ser que la impermeabilització sigui auto 
protegida. 

• Un teulat quan la coberta sigui inclinada. 

• Un sistema d’evacuació d’aigües segons del document bàsic HS-5 

El sistema de formació de pendents ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients per aguantar les 
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser adequada per rebre o fixar la resta 
de components. Quan aquest serveixi de suport a la capa impermeabilitzant els dos elements han de 
ser compatibles tant pel que fa als materials com al sistema de fixació. 

El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients per garantir la resistència 
davant de les sol·licitacions mecàniques i ha d’estar preparat per estar en contacte amb l’aigua si es 
col·loca per sobre de la capa d’impermeabilització. 

S’ha de tenir en compte la compatibilitat de tots els materials utilitzats de manera que no es puguin 
produir reaccions no desitjades que els malmetin o que en provoquin un deteriorament. 

El sistema de formació de pendents per a cobertes planes i no transitables per a vianants amb un solat 
fix de capa de protecció té una pendent d’un 1% cap a les zones d’evacuació. 

L’acabat de la coberta es realitza amb un teulat que fa també les funcions de capa de protecció al 
tractar-se d’una coberta inclinada no transitable. El teulat està constituït per teules corbes. 

 
Taula 2.9 Pendents de cobertes planes 
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Taula 2.10 Pendents de cobertes inclinades 

 
CONDICIONS EN PUNTS SINGULARS 
 
A les trobades amb els paraments verticals la impermeabilització s’ha de prolongar fins a 20cm per 
sobre la capa de protecció de la coberta. La trobada entre el parament i la coberta es realitza amb un 
canvi a 45º. Per evitar que l’aigua que baixa pel parament es pugui filtrar per la impermeabilització es 
col·loca un perfil metàl·lic a la part superior de l’impermeabilitzant que tingui una pestanya que serveixi 
de base per un cordó de segellat entre perfil i mur. 

 
Figura 2.13 Trobada de la coberta amb un parament vertical 

 
Als extrems laterals de la coberta es col·loca un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de ser 
d’almenys 10cm, que s’ancora de manera que la part vertical quedi despenjada fent de goteró. La 
impermeabilització es prolonga a tota la superfície horitzontal. 

Les peces del teulat sobresurten almenys 5cm i com a màxim mitja teula del suport sobre el que es 
recolzin. Amb la col·locació dels llistons de suport segons les especificacions de muntatge del teulat 
s’evita el canvi de pendent entre la primera fila de teules i la resta de l’aler, evitant així també la filtració 
d’aigua en la part superior. 

De la mateixa manera, als careners es col·loquen peces especials que solapen almenys 5cm per sobre 
les peces de cada faldó. Aquestes i les últimes peces de cada faldó s’han de fixar als suports. La 
separació entre peces superiors dels dos alers d’un teulat estan separades 20cm. 

COBERTA CONSTRUCCIÓ AUXILIAR 
 
L’espai de la construcció auxiliar no serà habitable, per tant, no serà necessària la col·locació de 
l’aïllant com si ho fos. 

Constarà d’una coberta inclinada a una aigua amb una pendent del 36,3 %, formada per: 

• Taulell Sandwich 100x30x12 cm per la formació de pendents. Format per plaques ceràmiques i 
material aïllant intermedi de poliestirè expandit. 

• Entramat estructural, rastells de fusta 

• Teules ceràmiques corbes, fixades amb cargols de rosca sobre els rastells de fusta. 

0,15

0,12
0,10

 
 

Tal i com s’indica al CTE-DB-HS1 a la figura 2.16, a la part superior de la coberta s’haurà de col·locar 
un element de protecció per sobre del nivell de les teules que cobrirà aquestes com a mínim 10 cm i 
ascendirà pel mur existent com a mínim 25 cm i penetrarà dins el mur. 
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Figura 2.16 Trobada a la part superior del vessant 

 
 
4.5.3 FUSTERIA EXTERIOR 

La fusteria exterior serà d’alumini amb un acabat anoditzat fosc o lacat mate de colors foscos. En tota 
la fusteria exterior es preveuen dobles vidres de la sèrie Technal, format per un vidre exterior de 4mm, 
una cambra d’aire deshidratat de 12mm amb perfil separador d’alumini i un altre vidre de 4mm, tots els 
vidres baixos en emissivitat. 

Els escopidors de les finestres seran de fusta de roure o similar amb color fosc, envernissats. Les 
llindes aniran igualment aïllades per aconseguir la màxima continuïtat i evitar ponts tèrmics. Tots els 
tancaments exteriors garantiran un aïllament tèrmic i un coeficient de transmissió inferiors als indicats 
en el CTE. Les baranes de seguretat de les finestres també seran de fusta de roure o similar en color 
fosc i envernissades. 

La porta d’accés també serà d’alumini, com les finestres, amb un acabat anoditzat fosc o lacat mate de 
colors foscos. 

VERIFICACIÓ DE VIDRES I MARCS 

En aquest apartat verificarem el compliment de la fusteria exterior amb les exigències que es 
determinen en el document bàsic HE-1 del Codi Tècnic d’Edificació. 

Amb l’ajuda de taula D1 trobarem la zona climàtica dins de Lleida i tenint en compte un desnivell entre 
Ribert i Lleida de 600 i 800 metres. La zona climàtica és la E1. 

 

Taula D.1 Zones climàtiques 

Per evitar descompensacions entre la qualitat tèrmica de diferents espais, cadascun dels tancaments i 
particions interiors de l’envolvent tèrmica tindran una transmitància no superior als valors indicats a la 
taula 2.1 en funció de la zona climàtica en que s’ubiqui l’edifici, en aquest cas la zona E1.  Aquesta 
transmitància tèrmica màxima serà de 3,10 W/m²k en vidres i marcs.  

 

Taula 2.1 Transmitància tèrmica màxima de l’envolvent tèrmica U en W/m²k 

A través de la taula 2.2 traurem la transmitància límit de forats (UHlim) en W/m²k segons la orientació de 
cada façana i el percentatge de superfície de forats. 

 

Taula 2.2 Valors límit dels paràmetres característics (zona climàtica E1) 
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Façana NE  86 m² de façana -----16,43 m² de forats 

   % de forats en façana = 19,1 %   

UHlim= 3,1 W/m²k 

Façana SE  30,59 m² de façana -----8,49 m² de forats 

   % de forats en façana = 27,75 %   

UHlim= 3,1 W/m²k 

Façana NO  15,15 m² de façana -----5,86 m² de forats 

   % de forats en façana = 38,7 %   

UHlim= 2,2 W/m²k 

Façana SO  50,54 m² de façana -----4,4 m² de forats 

   % de forats en façana = 8,7 %   

UHlim= 3,1 W/m²k 

 

Escollirem un tipus de vidre de la següent taula per extreure la seva transmitància tèrmica de la part 
semi-transparent. 

Tipus de vidre  UH,v (W/m²k)  

Monolític de 6 mm 

6 mm + cambra d’aire 12 mm + 6 mm 

4 mm + cambra d’aire 12 mm + 4 mm “baixa emissivitat” 

6 mm + cambra d’aire 16 mm + 6 mm “baixa emissivitat” 

5,7 

2,7 

1,74 

1,1 

 

La transmitància tèrmica dels forats UH (W/m²k) es determinarà mitjançant la següent expressió: 

UH = (1-FM) · UH,v + FM · UH,m 

UH,v : transmitància tèrmica de la part semi-transparent (W/m²k) 

UH,m : transmitància tèrmica del marc de la finestra (W/m²k) 

FM : la fracció del forat ocupada pel marc 

UH = (1-0,26) · 1,74 + 0,26 · 2,20 = 1,86 

UH es inferior a la transmitància tèrmica màxima exigida de 3,1 W/m²k en el cas més desfavorable que 
és la façana nord-oest amb una transmitància límit de 2,20 W/m²k, per tant és correcte en tots els 
casos.

4.6 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS 

4.6.1 DIVISIONS INTERIORS 

Els tancaments han de garantir l’aïllament entre estances i s’han d’ajustar a les condicions que 
s’imposen a la estructura actual. D’aquesta manera es poden distingir dos tipus d’envans diferents de 
nova construcció que es realitzaran amb totxana de 29x14x9 acabades amb morter i enrajolades en les 
cambres humides i totxana de 29x14x9 enguixades en la resta d’estances. Aquest tipus de maó permet 
l’encastament interior de les instal·lacions. Els envans de nova construcció es realitzaran amb juntes de 
morter de ciment pòrtland.  

Els murs de càrrega mantenen l’estructura actual de diversos gruixos amb els mateixos acabats que la 
resta de divisòries segons l’estança.  

Els acabats dels envans de nova construcció i de les divisòries actuals seran els mateixos, enguixats 
en el cas de cambres no humides i arrebossats per ser enrajolats per a cambres humides.   

4.6.2 FUSTERIA INTERIOR 

Totes les portes interiors seran de fusta de roure o similar envernissades. Tres portes aniran 
combinades amb vidre translúcid, aquestes seran la d’accés a la cuina-menjador-estar en planta baixa,  
la d’accés al menjador en planta primera i la d’accés a la sala en planta segona. 

4.6.3 REVESTIMENTS 

Un cop realitzada una neteja del parament vertical deixant-lo lliure de pols i brutícia es realitzarà o bé 
l’enguixat per a ser pintat o bé l’arrebossat per a ser enrajolat. 

En les cambres humides es realitzarà un arrebossat reglejat de morter de ciment pòrtland per 
posteriorment ser enrajolat amb morter cola amb rajola ceràmica de 20x20 o similar. Els aplacats 
tindran una alçada de 2,10 metres.  

En la resta d’estances es realitzarà un enguixat a bona vista amb guix blanc amb acabat lliscat aplicat. 
Les arestes verticals seran rectes.  

Hi ha dos revestiments interiors a part dels ja explicats que afecten a les parets existents. Un d’ells és 
el trasdossat autoportant de cartró-guix del fabricant Knauf que anirà posteriorment pintat i l’altre és 
l’estructura de parets de càrrega a la vista. Aquest últim es realitzarà amb una prèvia neteja de 
l’arrebossat existent, una reparació de les juntes i finalment envernissat incolor. 

Tota la perfilaria metàl·lica que quedi a la vista, es revestirà amb plaques de cartró-guix que 
posteriorment aniran pintades del mateix color escollit que en els sostres, les voltes. 

4.6.4 PINTURES 

El pintat dels paraments verticals i horitzontals de guix i els falsos sostres de guix es realitzaran amb 
pintura plàstica llisa blanca, amb una capa de fons, diluïda i dues d’acabat. 

Tota l’estructura metàl·lica anirà protegida amb dues mans d’imprimació amb pintura de mini electrolític 
amb un gruix de 40 microns per mà i una capa de pintura d’un color fosc. 

Les baranes interiors de les escales aniran pintades per aconseguir un color fosc a escollir. 
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4.6.5 PAVIMENT 

A l’habitatge es col·locaran 3 tipus de paviment ben diferenciats segons el tipus d’estança que es tracti. 

Al menjador-estar de planta baixa, al menjador de planta primera i a la sala de planta segona es 
realitzarà un parquet flotant sintètic imitant la veta de la fusta. 

A la resta d’estances interiors es farà un acabat de rajola de 40x40 de gres rústic fixada amb ciment 
cola elàstic.  

Les terrasses, tant la de la planta baixa com la de planta segona, s’acabaran amb rajola de gres de 
40x40 fixada amb ciment cola elàstic. 

Tots els sòcols seran del mateix material que el paviment. 

Els graons de les escales s’acabaran amb fusta resistent al desgast mecànic a la petjada envernissada 
i pintada de color fosc si fos necessari. 

4.6.6 FALS SOSTRE 

Es col·loquen falsos sostres a les cuines als banys de planta baixa i planta segona i al safareig, per tal 
de protegir l’estructura de bigues de la humitat i dels possibles agents que la malmetin. 

Els falsos sostres es realitzaran amb plaques WR de cartró-guix e=1,3 cm, fixat amb estructura oculta 
d’acer galvanitzat.  

A l’accés a planta baixa s’haurà de col·locar el mateix fals sostre però es necessita millorar l’aïllament 
tèrmic i acústic, per tant, a part de les plaques WR de cartró-guix e=1,3 cm, s’afegirà una làmina de SW 
llana de roca e=3 cm.  
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4.7 INSTAL·LACIONS 

4.7.1 XARXA D’AIGUA FREDA I CALENTA SANITÀRIA 

4.7.1.1 DESCRIPCIÓ 

Per a la realització de les instal·lacions d’aigua freda i calenta sanitària s’ha tingut en compte el Codi 
Tècnic d’Edificació CTE-DB-HS4 “subministro de agua” i el RITE “Reglamento de Instalaciones Térmica 
de los Edificios”. 

 Tenim una connexió amb la xarxa de distribució d’aigües, per tant tenim un caudal regular i una 
pressió suficient. Des de la xarxa de companyia, que es troba situada a la via pública a la davant de la 
façana nord-oest al carrer s/n, connectarem una escomesa fins a l’armari de comptadors  que es troba 
encastat a la mateixa façana. L’armari de comptadors anirà dotat de la previsió de la col·locació d’un 
comptador, però fins al dia d’avui no hi ha comptadors de l’aigua en ningun punt del poble. 

El tub general d’alimentació travessarà el mur anant de l’armari de comptadors fins a la cuina a la 
planta primera. Els tubs transcorreran sempre encastats als murs o envans i en el cas necessari per 
fals sostre si aquest existeix. De la planta primera accedirà a planta baixa i planta segona per tal 
d’alimentar tots els punts de consum. A la planta primera també alimentarà l’acumulador instal·lat al 
nou cobert per el sistema solar de plaques tèrmiques. 

Totes les estances comptaran amb una clau de pas tant en aigua freda com en aigua calenta.  

4.7.1.2 DISSENY 

La distància de separació de tubs d’aigua calenta serà com a mínim de 4 cm i aniran per sobre dels tub 
d’aigua freda. Les conduccions verticals es fixaran mitjançant suports. 

Els tubs s’aïllaran per a no perdre la calor i perquè en mesos de fred no es pugui congelar l’aigua. 

Sempre que els tubs hagin de travessar parets o murs, es passaran per dins de passamurs de plàstic. 
El diàmetre dels passamurs serà com a mínim 10 mm que el tub. 

S’utilitzarà per tota la instal·lació, tubs de coure que tenen les parets llises, aguanta bé la pressió de 
fluids i pesa poc. Les unions es realitzaran amb soldadura de plata o plom recobrint tot el perímetre.       

4.7.1.3 DIMENSIONAT 

La instal·lació ha de subministrar als aparells i equips els caudals que figuren a la taula 2.1 del CTE-
DB-HS4, de manera que obtindrem els següents caudals: 

 

 

 

 

 

 

PLANTA ESTANÇA   APARELL IFF (dm3/s) ACS (dm3/s) 

PB Cuina Aigüera 0,20 0,10 
Rentaplats 0,15  

Safareig Rentador 0,20 0,10 

Rentadora 0,20 0,15 

Rentadora 0,20 0,15 

Bany Vàter amb cisterna 0,10  

Lavabo 0,10 0,06 

Dutxa 0,20 0,10 

P1 Sistema ACS Acumulador solar 0,35  
Pati exterior Aixeta  0,15  

Cuina Aigüera 0,20 0,10 

Rentaplats 0,15  

Bany  Vàter amb cisterna 0,10  

Lavabo 0,10 0,06 

Dutxa 0,20 0,10 

Bany  Vàter amb cisterna 0,10  

Lavabo 0,10 0,06 

Dutxa 0,20 0,10 

P2 Bany  Vàter amb cisterna 0,10  
Lavabo 0,10 0,06 

Dutxa 0,20 0,10 

Bany  Vàter amb cisterna 0,10  

Lavabo 0,10 0,06 

Dutxa 0,20 0,10 

  

Per a dimensionar el diàmetre de les derivacions dels aparells s’ha utilitzat la taula 4.2 del CTE-DB-
HS4 i adaptant-se a la taula 4.3 per a l’alimentació de les estances. 

 

Taula 4.2 Diàmetres mínims de derivacions als aparells 
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Taula 4.3 Diàmetres mínims d’alimentació 

Tenint en compte el caudal de cada aparell i considerant una velocitat idònia no superior a 1m/s, amb 
l’ajuda de l’àbac de fontaneria, trobarem els diàmetres de totes les derivacions. 

 

 

 

 

VÀTER AMB CISTERNA 

LAVABO 

DUTXA

VÀTER AMB CISTERNA

LAVABO

DUTXA

VÀTER AMB CISTERNA

LAVABO

DUTXA

VÀTER AMB CISTERNA

LAVABO

DUTXA

VÀTER AMB CISTERNA

LAVABO

DUTXA

AIGÜERA

RENTA-PLATS

AIXETA EXTERIOR

AIGÜERA

RENTA-PLATS

SAFAREIG

RENTADORA

RENTADORA

CuØ12

CuØ12

CuØ12

CuØ12

CuØ12

CuØ12

CuØ12

CuØ12

CuØ12

CuØ12

CuØ12

CuØ12

CuØ12

CuØ12

CuØ12

Ø20

CuØ12

CuØ12

CuØ12

CuØ12

CuØ12

CuØ12

CuØ20

CuØ20

Ø20

Ø20

Ø32

Ø20

Ø20

Ø20

Ø40

Ø20

Ø20

Ø25

Ø40

Ø65

Escomesa contador
Armari sense

 

Per a la producció d’aigua calenta es disposarà d’un termo elèctric de ACV SMARTline de 420 litres de 
capacitat i una potència de 2300W. Aquest termo anirà instal·lat al nou cobert a planta primera  a la 
part posterior de l’habitatge. El termo elèctric acumulador té les dimensions següents: 
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4.7.2 SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC SOLAR 
 
4.7.2.1 DESCRIPCIÓ 

La instal·lació serà la principal productora d’aigua calenta i serà recolzada per un termo acumulador 
elèctric.  

Els col·lectors solars es col·locaran a la coberta posterior, situada on hi trobem la sala en planta 
segona, amb orientació cap al sud i una inclinació de 45º. Tots els altres elements de la instal·lació es 
col·locaran al cobert auxiliar de nova construcció situat al pati. 

El circuit que s’instal·larà constarà d’un sol circuit tancat, aquest contindrà el fluid caloportador que 
connectarà els col·lectors solars amb l’acumulador. El fluid transmetrà el calor a l’aigua que conté 
l’acumulador. L’aigua freda entra a l’acumulador solar, s’escalfa amb l’ajuda del fluid i aquesta aigua 
passa al termo elèctric.   

Esquema del sistema: 

Sistema de captació solar

Centraleta solar

sobre-calentament

Sistema hidràulic

Radiador de 

Acumulador solar Termo elèctric

Punt de consum

Tub d'alimentació 
de l'acumulador

 

4.7.2.2 COMPONENTS 

• Sistema de captació solar 

♦ Col·lectors solar ACV model Kaplan 2.0 

� Superfície total 2,01 m2, obertura òptica 1,85 m2, coberta plana de vidre trempat 
de 4 mm, absorbidor de coure , aïllament en llana de roca, rendiment 74% i 
coeficient global de pèrdues de 4,5 W/m2ºC.  

♦ Kit de suports per coberta 

♦ Conjunt de connexió hidràulica per 3 col·lectors 

� Purgador automàtic, Te 1/2” + reducció 1/2 M 3/8 H i enllaç d’unió de 3/4” 

♦ Tub de coure de diàmetre 22 

� Amb aïllament de 30 mm. 

• Sistema hidràulic 

♦ Grup hidràulic solar 

� Compost per aixeta de reomplert, caudalimetres, vàlvula de seguretat de 6 bar, 
placa frontal desmuntable i bomba de recirculació. 

♦ Vas d’expansió de 35 litres 2,5 bar 

♦ Anticongelant ACV 

♦ Comptador de calories  

♦ Tub de coure amb aïllament 

� Per baixants de diàmetre 22, per distribució diàmetre 18, per entrada a l’habitatge 
fins l’acumulador diàmetre 15 mm. 

• Sistema d’acumulació 

♦ Acumulador solar ACV 

� Modelo Smart SL ME 480 de capacitat 480 litres d’acer inoxidable i aïllant de 
poliuretà rígid de 50 mm. 

♦ Hydro 5 Vas d’expansió  

♦ Vàlvula barrejadora per ACS 

• Sistema de regulació i control 

♦ Regulació electrònica diferencial ACV 

� Per circuit solar per accionament de la bomba i demanda de suport energètic 
auxiliar equipada per sondes de Tº d’acumulació, Tº dels col·lectors i Tº 
d’intercanvi. 

♦ Regulació 

• Sistema d’energia auxiliar 

♦ Termo elèctric 
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• Sistema dissipador de calor 

♦ Aerotermo 

 

4.7.2.3 DIMENSIONAT 

Es faran els càlculs segons el CTE-DB-HE4 i el decret de ecoeficiència. 

I. Demanda diària d’aigua calenta sanitària per a la persona en els habitatges. 

CTE HE 4: Demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona a 60ºC 

Usos Litres ACS/dia persona a 60ºC 

Hostal/Pensió 35 

Hotel/Hostal 40 

 

Decreto de Ecoeficiencia: Demanda diaria de agua caliente sanitaria por  
persona a 60 ºC 

Usos Litres ACS/dia persona a 60ºC 

Pensions/hostals 28 

 

II. Nombre de persones, P. 

CTE HE 4: Nombre mínim de persones per habitatge 

Nº de 
dormitoris 

1 2 3 4 5 6 7 Més de 7 

Nº de 
persones 

1,5 3 4 6 7 8 9 Nº de 
dormitoris 

 

Decret de ecoeficiència: Nombre mínim de persones per habitatge 

Nº de 
dormitoris 

Únic 
espai 

1 2 3 4 5 6 7 8 o més 

Nº de 
persones 

1 2 3 4 6 7 8 9 1,3 x n 

 

En aquest cas, i al tractar-se d’una casa de poble compartida en la que hi ha un bany per habitació, 
comptaríem el nombre de persones en cas de màxima ocupació. Aquesta ocupació serà de 13 
persones. 

 

 

 

 

III. Demanda diària de ACS de l’habitatge, Dd. 

Dd = Ddp x P 

Dd Demanda diària de ACS en litres a 60ºC en litres/dia 

Ddp Demanda diària de ACS en litres a 60ºC per persona en 
litres/persona i dia 

P Nombre de persones que ocupen l’edifici, considerant sempre 
una ocupació plena de l’habitatge. 

 

Normativa Ddp P Dd 

CTE HE 4 40 litres 
ACS/persona i dia 

13 persones 520 litres/dia 

Decret 
d’ecoeficiència 

28 litres 
ACS/persona i dia 

13 persones 364 litres/dia 

 

IV. Zona climàtica 

CTE HE 4: superposició de les zones climàtiques segons radiació solar definides pel document bàsic 
HE4 amb el mapa de Catalunya. 

Zona climàtica II. 

 

DECRET D’ECOEFICIÈNCIA: per comarques de Catalunya: 

La comarca del Pallars Jussà pertany a la zona climàtica II. 



Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitg eres de PB+2PP, al terme municipal de la Conca de D alt a la província de Lleida, situat a la plaça maj or 11, de Ribert 
 

64

 

 

V. Contribució solar mínima, CS. 

Una vegada definida la demanda diària de ACS total de l’edifici (520 litres/dia segons CTE HE4 zona II i 
364 litres/dia segons Decret de Ecoeficiència zona II.), es pot determinar la contribució solar mínima 
exigida pel CTE HE 4 i el Decret de Ecoeficiència a partir de les taules següents, suposant que la font 
energètica del suport serà un termo elèctric. 

 

CTE HE 4: Contribució solar mínima en %. Cas Efecte Joule 

Demanda total de ACS de 
l’edifici en litres/dia a 60ºC 

Zona climàtica segons CTE HE 4 

 I II III IV V 

50-1.000 50 60 70 70 70 

1.000-2.000 50 63 70 70 70 

2.000-3.000 50 66 70 70 70 

3.000-4.000 51 69 70 70 70 

4.000-5.000 58 70 70 70 70 

5.000-6.000 62 70 70 70 70 

>6.000 70 70 70 70 70 

 

Decret de Ecoeficiència: Contribució solar mínima en %. Cas Efecte Joule 

Demanda total de ACS de 
l’edifici en litres/dia a 60ºC 

Zona climàtica  

 I II III IV V 

----- 70 70 70 70 70 

 

VI. Demanda de ACS anual de l’edifici, Da 

Fórmula: 

Da = Dd x 365 dies/any 

Da: demanda anual de ACS a 60ºC de l’edifici en litres/any 

Dd: demanda diària de ACS a 60ºC de l’edifici en litres/dia 

Normativa Dd Dies/any Da 

CTE HE 4 520 litres/dia 365 dies/any 189.800 litres/any 

Decret 
d’ecoeficiència 

364 litres/dia 365 dies/any 132.860 litres/any 

 

 

VII. Determinació de la normativa més exigent. Demanda energètica a cobrir amb energia solar. 

A partir del valor de la demanda energètica anual de ACS (189.000 litres/any segons CTE HE 4 i 
132.860 litres/any segons el Decret de Ecoeficiència) i aplicant els valors de contribució solar mínima, 
CS, (del 60% segons CTE HE 4 i 70% segons el Decret de Ecoeficiència) es determina el valor més 
restrictiu i, per tant, el qual s’haurà d’aplicar en el càlcul final de l’àrea de captadors solars. 

EACSsolar= EACS x CS 

EACSsolar: Demanda energètica anual d’aportació d’energia solar per ACS 

EACS: Demanda energètica anual de ACS 

CS: Contribució solar mínima en % 

Normativa EACS CS EACSsolar 

CTE HE 4 189.800 litres/any 60% 113.880 litres/any 

Decret 
d’ecoeficiència 

132.860 litres/any 70% 93.002 litres/any 

 

Per tant, la normativa més restrictiva és la del CTE HE 4 
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VIII. Àrea de captadors solars, A CAPTADORS solars 

LÀrea necessària de captadors solars és en funció de la demanda energètica a cobrir amb energia 
solar, de la radiació solar rebuda i del rendiment de la instal·lació. 

A captadors solars = EACSsolar/ I×α×δ×r 

A captadors solars= 113.880 litres/any / (19.100 litres/m2any x1x1x1)= 5,96 m2 ≈ 3col·lectors (1 
col·lector = 1x2 m) 

 

IX. Volum d’acumulació de ACS escalfada per energia solar, VACS solar. 

L’aigua escalfada per la instal·lació solar s’ha d’emmagatzemar en un sol dipòsit. El volum del dipòsit 
pot determinar-se en funció de la superfície de captació, considerant el desfasament que normalment 
es produeix entre el període de captació i emmagatzematge i el de consum. Segons el CTE HE 4, el 
volum d’acumulació d’aigua escalfada per a la instal·lació solar ha de garantir la següent relació: 

50 < V/A < 180 

V: volum d’acumulació en litres 

A: suma de les superfícies útils dels captadors en m2 instal·lats.  

V > A x 50 = 6 m2 x 50 = 300 litres 

V > A x 180 = 6 m2 x 180 = 1.080 litres 

Per tant, el volum d’acumulació s’ha de situar entre 300 i 1.080 litres segons el CTE HE 4. 

Per tant, es col·locarà un acumulador solar de 480 litres. 

 

Si enlloc d’inclinar els captadors solars a 45º, els integréssim a la coberta (a 18º), tindríem una pèrdua 
del 87,48% d’energia. Per tant, col·locarem les plaques a 45º encara que estèticament no sigui la millor 
solució ja que la pèrdua d’energia és massa importat. 

Pèrdua (%) = 100·[1,2·10-4·(β-βopt)
2+3,5·10-5·α2] 

β=18º, βopt=45º, α=0 

Pèrdua (%) = 100·(1,2·10-4·272) = 87,48% 

 

4.7.3 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 
 
La present memòria es refereix al muntatge i posada apunt de les instal·lacions de subministrament 
d’electricitat a l’edifici. 

Per a la realització del projecte s’ha tingut en compte la següent normativa: 

 -ITC-BT (Instrucciones Técnicas Complementarias de Baja Tensión)  

-Reglament electrotècnic per baixa tensió (REBT) 

-NTE-IEB (baixa tensió) 

-NTE-IEI (enllumenat interior) 

La línia general és aèria, per la façana dins d’un tub de PVC, homologat fins arribar al quadre de 
protecció i mesura (CPM), instal·lada en la façana dins d’un armari amb clau de companyia. El quadre 
general de protecció de l’edifici estarà conforme amb el grau d’electrificació que li correspongui per la 
seva superfície i característiques, d’acord amb l’esquema unifilar, (grafiat en plànols d’instal·lacions). 
Tots els circuits tindran presa a terra. El quadre de maniobra estarà situat a l’interior de l’habitatge a la 
planta baixa a prop de l’entrada.  

4.7.3.1 DESCRIPCIÓ I DISSENY 

PARTS DE LA INSTAL·LACIÓ 

ESCOMESA  

400/230v

CGP

ICP
ID

In=10A
C6

In=16A
C7 

In=25A
C12

In=25A
C8

In=16A
C10

LÍNEA PRINCIPAL A TERRA Cu 

IGA

In=10A
C1

In=16A
C2

In=16A
C5

In=25A
C3

In=20A
C4

In=16A
C14

In=20A
C13

9200w
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I. Escomesa 

Part de la instal·lació de la xarxa de distribució, la qual alimenta la caixa general de protecció (CGP) 
amb la xarxa general. Es realitzarà segons els traçats més curts i l’aïllament dels conductors es 
mantindrà fins els elements de connexió de la CGP. L’escomesa anirà aèria ja que es la que hi ha 
hagut des de sempre. La distància amb les altres instal·lacions serà de 0,2 m. 

II.  Instal·lació d’enllaç 

És la que uneix la caixa general de protecció amb la instal·lació interior. Començarà al final de 
l’escomesa i finalitzarà als dispositius generals de comandament i protecció. Les parts que 
constitueix la instal·lació d’enllaç són: 

• Caixa general de protecció (CGP) 

• Quadre de baixa tensió (CBT) 

• Comptador (C) 

• Derivació individual (DI) 

• Caixa per Interruptor de Control de Potència (ICP) 

• Dispositiu de Comandament i Protecció (DGMP) 

III. Caixa general de protecció (CGP) 

És la caixa on hi ha els elements de protecció de la línia general d’alimentació. S’instal·larà 
preferentment sobre la façana exterior de l’edifici, en llocs de permanent i lliure accés. La seva 
situació es fixarà a mutu acord entre la propietat i l’empresa de subministrament.  

IV. Comptador (ITC-BT-16) 

El comptador portarà dispositius per impedir manipulacions i fusibles de seguretat. El cablejat que 
efectuï la unió de sortida podrà anar per sota de tub o conducte. 

V. Derivació individual (ITC-BT-15) 

És la part de la instal·lació que, partint de la línia general d’alimentació subministra energia a la 
instal·lació de l’usuari. La derivació individual comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de 
mesura i el dispositiu general de comandament i protecció. 

VI. Distribució interior 

Els cables que s’utilitzin no presentaran unions i la seva secció serà uniforme. Les unions es 
realitzaran per mitjà de caixes de derivació i regletes normalitzades. Els conductors a utilitzar seran 
de coure, aïllats i unipolars, seguint el codi de colors indicat a la ITC-BT-19.  

Aniran encastats en paret per mitjà de la realització de regates i penjats per mitjà de brides 
normalitzades en fals sostre. Les regates que es realitzin en parets de càrrega, s’hauran de tapar 
amb morter d’alta resistència.  

 

Distàncies a tenir en compte: 

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

• 0,50m del sostre. 

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

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

• Els endolls de llit de dormitori aniran a 0,60m del tera. 

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

Les caixes de derivació han de complir les següents condicions: 

• Es col·locaran tantes aixes com derivacions hi hagi. 

• Es situaran a 0,50m del sostre. 

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

• Registrables. 

Els aspectes referents a tramitacions, permisos i legalitzacions de les instal·lacions contingudes en 
aquest projecte seran a càrrec de l’instal·lador. 

El grau d’electrificació de l’edifici serà elevada, ja que la col·locació de calefacció i altres 
electrodomèstics així ho requereix, i la superfície útil és superior a 160m2. Per tant, la potència 
subministrada no serà inferior a 9200W a 230V i 40A. La instal·lació elèctrica anirà encastada dins de 
tubs de PVC corrugat. 

La instal·lació constarà dels següents circuits: 

• Circuit C1 per a il·luminació 

• Circuit C2 per a preses generals interiors i frigorífic 

• Circuit C3 per a cuina i forn 

• Circuit C4 per a rentadora, rentaplats, i termo elèctric 

• Circuit C5 per a preses de bany i auxiliars cuina 

• Circuit C6 addicional per a il·luminació 

• Circuit C7 addicional per a preses generals interiors i frigorífic 

• Circuit C8 per a calefacció 

• Circuit C10 per a assecadora independent 

• Circuit C12 addicional per circuits C3, C4 i C5 
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4.7.3.2 DIMENSIONAT 

Escomesa 

L’escomesa serà aèria mitjançant cable de coure posat sobre façana, segons ITC-BT-06 taula.5, la 
secció del cable serà de 10 mm2. 

Derivació individual 

Grau d’electrificació elevada, per tant 9200W. 

I = P/V = 9200/230 = 40A 

Seguint amb la taula.1 del ICT-BT-19 la secció 10mm2. 

Instal·lació interior 

Seguint amb el model exposat en el ICT-BT-25, dissenyarem els circuits a partir de la taula 1 on es 
mostren les característiques elèctriques dels circuits. 

 

Taula 1 ICT-BT-25 

C1: Circuit il·luminació amb 20 punts de llum, amb una potència de llum de 200W. La intensitat de 
consum d’aquest circuit serà de 10A, una secció mínima de 1,5 mm2 i amb un tub de diàmetre 16mm. 

C2: Circuit de preses generals interiors i frigorífic amb 20 preses, amb una potència de llum de 3450W. 
La intensitat de consum d’aquest circuit serà 16A, una secció mínima de 2,5 mm2 i amb un tub de 
diàmetre 16mm. 

C3: Circuit de cuina i forn amb 2 preses, amb una potència de llum de 5400W. La intensitat de consum 
d’aquest circuit serà 25A, una secció mínima de 6 mm2 i amb un tub de diàmetre 25mm. 

C4: Circuit de rentadora, rentaplats i termo elèctric amb 3 preses, amb una potència de llum de 3450W. 
La intensitat de consum d’aquest circuit serà 20A, una secció mínima de 4 mm2 i amb un tub de 
diàmetre 20mm. 

C5: Circuit de preses de bany i auxiliars amb 6 preses, amb una potència de llum de 3450W. La 
intensitat de consum d’aquest circuit serà 16A, una secció mínima de 2,5 mm2 i amb un tub de diàmetre 
20mm. 

C6: Circuit addicional il·luminació amb 19 punts de llum, amb una potència de llum de 200W. La 
intensitat de consum d’aquest circuit serà de 10A, una secció mínima de 1,5 mm2 i amb un tub de 
diàmetre 16mm. 

C7: Circuit addicional de preses generals interiors i frigorífic amb 16 preses, amb una potència de llum 
de 3450W. La intensitat de consum d’aquest circuit serà 16A, una secció mínima de 2,5 mm2 i amb un 
tub de diàmetre 16mm. 

C8: Circuit de calefacció amb 21 preses, amb una potència de llum de 5750W. La intensitat de consum 
d’aquest circuit serà 25A, una secció mínima de 6 mm2 i amb un tub de diàmetre 25mm. 

C10: Circuit de assecadora amb 1 preses, amb una potència de llum de 3450W. La intensitat de 
consum d’aquest circuit serà 16A, una secció mínima de 2,5 mm2 i amb un tub de diàmetre 20mm. 

C12: Circuit addicional de cuina i forn amb 2 preses, amb una potència de llum de 5400W. La intensitat 
de consum d’aquest circuit serà 25A, una secció mínima de 6 mm2 i amb un tub de diàmetre 25mm. 

C13: Circuit addicional de rentadora, rentaplats i termo elèctric amb 3 preses, amb una potència de llum 
de 3450W. La intensitat de consum d’aquest circuit serà 20A, una secció mínima de 4 mm2 i amb un 
tub de diàmetre 20mm. 

C14: Circuit addicional de preses de bany i auxiliars amb 6 preses, amb una potència de llum de 
3450W. La intensitat de consum d’aquest circuit serà 16A, una secció mínima de 2,5 mm2 i amb un tub 
de diàmetre 20mm. 

Circuit 
d’utilització 

Potència 
prevista 

(W) 

Tipus de 
toma 

Interruptor 
automàtic 

(A) 

Nº punts 
d’utilització 

Secció 
conducte 

mm2 

Diàmetre 
conducte 

mm 
C1 200 Punt llum 10 20 1,5 16 

C2 3450 Base 16A 
2p+T 

16 20 2,5 20 

C3 5400 Base 25A 
2p+T 

25 2 6 25 

C4 3450 Base 16A 
2p+T 

20 3 4 20 

C5 3450 Base 16A 
2p+T 

16 6 2,5 20 

C6 200 Punt llum 10 19 1,5 16 

C7 3450 Base 16A 
2p+T 

16 16 2,5 20 

C8 5750  25 21 6 25 

C10 3450 Base 16A 
2p+T 

16 1 2,5 20 

C12 5400 Base 25A 
2p+T 

25 2 6 25 

C13 3450 Base 16A 
2p+T 

20 3 4 20 
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C14 3450 Base 16A 
2p+T 

16 6 2,5 20 

 

4.7.3.3 CALEFACCIÓ 

La calefacció de l’habitatge es realitzarà mitjançant radiadors elèctric de baix consum. S’ha escollit els 
radiadors de la casa comercial Fagor de la gamma eco-emissors elèctrics de diferents potències. Són 
radiadors totalment reciclables i no emeten substàncies perjudicials pel medi ambient.  

• REIN-655: amb una potència de 650W, de 2 elements i unes dimensions de 610x460x95 mm. 

• REIN-1005: amb una potència de 1000W, de 3 elements i unes dimensions de 610x760x95 mm. 

• REIN-1255: amb una potència de 1250W, de 4 elements i unes dimensions de 610x910x95 mm. 

• REIN-1505: amb una potència de 1500W, de 5 elements i unes dimensions de 610x1060x95 
mm. 

 

Eco-emisor elèctric digital (REIN-1505) 

Per a calcular la potència a subministrar a cada estança i per tant definir els radiadors a col·locar, s’ha 
utilitzat un programa de càlcul de Fagor que a través de 6 variables ens calcula la potencia de 
calefacció per cada estança. Aquestes variables són: el tipus d’habitatge, característiques de l’estança, 
número de façanes exteriors, tipus d’aïllament, zona climàtica, metres quadrats de l’estança. 

Introduint les dades s’aconseguiran els següents resultats. 

 

 

 

 

 

 

 Estança Superfície 
(m2) 

Nº 
façanes 

Aïllament Potència 
(W) 

Radiador 
Fagor 

Planta 
Baixa 

Recepció 13,51 1 SI 1036 REIN-1255 

Distribuïdor 6,13 1 SI 444 REIN-655 

Habitació 1 10,48 1 SI 814 REIN-1005 

Bany 1 4,15 1 SI 370 REIN-655 

EMC 22,52 1 SI 1602 REIN-655 
+REIN-1005 

Planta 
Primera 

Passadís 5,22 1 SI 340 REIN-655 

Menjador 22,23 2 SI 1826 REIN-1005 
+REIN-1005 

Cuina 10,24 2 SI 913 REIN-1005 

Habitació 2 18,75 1 SI 1292 REIN-1505 

Bany 2 5,69 1 SI 408 REIN-655 

Habitació 3 12,49 1 SI 884 REIN-1005 

Bany 3 4,24 1 SI 272 REIN-655 

Planta 
Segona 

 

Distribuïdor  7,96 1 SI 648 REIN-655 

Sala 18,83 3 SI 1767 REIN-1005 
+REIN-1005 

Habitació 4 14,53 1 SI 1215 REIN-1255 

Bany 4 5,11 1 SI 405 REIN-655 

Habitació 5 13,39 1 SI 1134 REIN-1255 

Bany 5 5,12 1 SI 405 REIN-655 
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4.7.4 TELECOMUNICACIONS 
 
4.7.4.1 DESCRIPCIÓ 

Es pretén justificar tot i cadascun dels elements que composen la Infraestructura Comú de 
Telecomunicacions, amb el que es dotarà l’immoble.  

Aquesta ICT dotarà l’edifici dels següents serveis: 

• Captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió sonora i televisió digital terrestre. 

• Accés al servei de telefonia disponible al públic. 

4.7.4.2 DISSENY 

Per el disseny de la Infraestructura Comú de Telecomunicacions no serà d’aplicació ninguna de les 
normatives usades normalment. Aquestes normatives són, el Real Decret 1/98, el Real Decret 
401/2003 i el Codi Tècnic d’Edificació. En els dos Real Decrets es cita l’àmbit d’aplicació següent: 

“ 1. A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, de uso 
residencial o no, y sean o no de nueva construcción, que estén acogidos, o deban acojerse, al regimen 
de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, 
modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril. 

2. A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior 
a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda.”   

Un habitatge unifamiliar de les característiques de l’edifici estudiat, no es contempla a l’anterior 
normativa, per tant, el disseny de la instal·lació es farà amb el millor criteri personal possible. 

La instal·lació constarà de les següents parts: 

• Arqueta principal d’entrada, situada enterrada davant de la façana a la plaça Major. 

• Canalització externa, des de l’arqueta principal d’entrada fins al límit de façana. 

• Canalització principal, des del límit de façana fins l’antena de televisió i ràdio a la façana i 
passant per cada una de les PAU (registre d’acabament de xarxa) situades a cada planta. 

• Registre d’acabament de xarxa (PAU), tres en total, un registre per planta. 

• Canalització interior, de les PAU a cada registre de presa de televisió, ràdio i telèfon. Seran 
cables continus per a cada registre de presa i transcorreran enterrats a terra. 

• Registre de presa, cada punt de televisió, ràdio i telèfon. 

• Antena de televisió i ràdio, situada a la coberta de l’edifici. 

 

 

 

Esquema: 

 

Antena TV 

Arqueta principal

externa Canalització principal

Registre de presa

de xarxa (PAU)

Canalització 

Canalització interior 

d'entrada

Registre d'acabament

Canalització interior 

Canalització interior 

Registre de presa

Registre de presa

i radio

Canlització 

principal
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4.7.5 SANEJAMENT 
 
4.7.5.1 DESCRIPCIÓ 

La instal·lació d’evacuació es realitzarà de nou en totes les plantes, excepte alguns pluvials ja existents 
que es corresponen amb els mateixos calculats novament. Aquests baixants fan referència als 
instal·lats en la coberta més nova, la més gran, la que dóna a la plaça major. El sistema anirà 
connectat a l’actual xarxa d’evacuació d’aigües, i d’aquesta al clavegueram públic.  

Es situaran els aparells sanitaris amb una màxima agrupació i proximitat dels baixants amb els inodors 
a una distància màxima d’1 metre. Tots els aparells portaran sifons individuals. Tots els baixants 
estaran ventilats per la seva part superior. 

El sistema de càlcul serà marcat per el CTE-DB-HS (salubridad), tant en diàmetres de conductes 
individuals, els baixants, així com els d’evacuació de cobertes. 

La zona pluviomètrica és la zona A, a la Isoyeta 40, amb una intensitat pluviomètrica de 125mm/h. 
Dades extretes de la figura B.1 i la taula B.1 de l’annex B del CTE-DB-HS “evacuación de aguas”. 

 

 

4.7.5.2 DISSENY 

Tots els conductes seran de PVC, totes les conduccions horitzontals aèries per fals sostre i la xarxa de 
col·lectors soterrada a planta baixa tindrà una pendent del 2%. 

Els col·lectors aniran enterrats sobre una capa de 15 centímetres de formigó i es col·locaran pericons  
en els canvis de direcció, en la unió amb els baixants i amb unió entre col·lectors. Dins l’edifici i just 
abans del clavegueram públic, es col·locarà una aqueta sifònica. Totes els pericons seran fabricades 
“in situ” amb mur de maó de 12 massís i amb tapa hermètica amb junta de goma per evitar el pas 
d’olors i gasos. 

Es col·locarà una bunera al cobert auxiliar on s’hi ubica el termo elèctric i l’acumulador solar. El baixant 
d’aquesta bunera transcorrerà pel terra del pati i per el fals sostre del safareig a planta baixa. 

El dimensionat de desguassos i baixants es realitzarà segons CTE-DB-HS. Les classificacions 
climàtiques i les taules de dimensionament seran segons CTE-DB-HS. 

4.7.5.3 DIMENSIONAT 

Aigües pluvials 

N

A B
F

E

D

G

C

 

• Canalons 

 

• Cobertes inclinades 

Coberta A:    44,83 m2, pendent 2%       � ø 100 mm – ø 110 mm 

Coberta B:    40,00 m2, pendent 1%       � ø 100 mm – ø 110 mm 

Coberta D:    16,06 m2, pendent 1%       � ø 100 mm – ø 110 mm 

Coberta E:    13,33 m2, pendent 1%       � ø 100 mm – ø 110 mm 

Coberta A:    3,88 m2, pendent 1%       � ø 100 mm – ø 110 mm 
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• Baixants 

 

• Cobertes inclinades 

Coberta A:  �1 baixant ø50 � ø 60 mm 

Coberta B:  �1 baixant ø50 � ø 60 mm 

Coberta D:  �1 baixant ø50 � ø 60 mm 

Coberta E:  �1 baixant ø50 � ø 60 mm 

Coberta G:  �1 baixant ø50 � ø 60 mm 

• Cobertes planes 

Coberta C (11,87 m2):  �1 baixant ø50 � ø 60 mm 

Coberta F (17,42m2):  �1 baixant ø50 � ø 60 mm 

Aigües residuals 

 

 

 

• Planta baixa   

Cuina  Rentaplats  1ut x 3UD = 3UD 

  Aigüera  1ut x 3UD = 3UD 

Bany  Lavabo  1ut x 1UD = 1UD 

  Vàter   1ut x 4UD = 4UD 

  Dutxa   1ut x 2UD = 2UD 

Safareig Rentadora  2ut x 3UD = 6UD 

  Safareig  1ut x 3UD = 3UD 

• Planta primera 

Cuina   Rentaplats  1ut x 3UD = 3UD 

  Aigüera  1ut x 3UD = 3UD 

Bany  Lavabo  2ut x 1UD = 2UD 

  Vàter   2ut x 4UD = 8UD 

  Dutxa   2ut x 2UD = 4UD 

• Planta segona 

Bany  Lavabo  2ut x 1UD = 2UD 

  Vàter   2ut x 4UD = 8UD 

  Dutxa   2ut x 2UD = 4UD 

                     Total unitats de descàrrega = 56 UD 

Ramal col·lector 

 

• Planta baixa 

Bany (pendent 2%)  7 UD = ramal col·lector de ø63mm(ø110) 

Cuina (pendent 2%)  6 UD = ramal col·lector de ø63mm(ø60) 
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Safareig (pendent 2%) 9 UD = ramal col·lector de ø63mm(ø75) 

• Planta primera 

Bany (pendent 2%)  14 UD = ramal col·lector de ø75mm(ø110) 

Bany (pendent 2%)  14 UD = ramal col·lector de ø75mm(ø110) 

Cuina (pendent 2%)  6 UD = ramal col·lector de ø63mm(ø60) 

• Planta primera 

Bany (pendent 2%)  14 UD = ramal col·lector de ø75mm(ø110) 

Bany (pendent 2%)  14 UD = ramal col·lector de ø75mm(ø110) 

Baixants 

 

• Baixant 1 (cuina PB)    = baixant de ø60mm 

• Baixant 2 (2 banys P1+P2)   = baixant de ø110mm 

• Baixant 3 (2 banys P1+P2)   = baixant de ø110mm 

• Baixant 4 (bany PB)    = baixant de ø110mm 

• Baixant 5 (cuina P1)    = baixant de ø60mm 

• Baixant 6 (safareig PB)   = baixant de ø75mm 

• Baixant 7 (bunera P1)   = baixant de ø75mm 

4.7.6 VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ DE FUMS 
 
4.7.6.1 DESCRIPCIÓ 

Per determinar les condicions que s’han de complir per que fa a la ventilació de les diferents estances 
es segueixen les directives que s’imposen en el document bàsic HS3 del Codi Tècnic de l’Edificació. 

El cabal de ventilació mínim exigit es determina segons les superfícies de cada local i el nombre 
d’usuaris. A més, cal tenir en compte els requeriments extraordinaris deguts a la ventilació addicional 
de la cuina. Per la sala es compten 3l/s per usuari i 5l/s per usuari a les habitacions. A la cuina es 
compten 2l/s per metre quadrat de superfície útil i als banys 15l/s per estança. 

4.7.6.2 DISSENY 

S’extraurà el cabal total de cada estança tal i com s’ha explicat anteriorment i seguint la taula 2.1 del 
CTE-DB-HS3 

 

Estança Superfície 
(m2) 

Usuaris Ventilació 
(l/s) 

Ventilació 
extra (l/s) 

Ventilació 
total (l/s) 

EMC 22,52 2 6 50 56 

Habitació1 10,48 2 10  10 

Bany 1 4,15  15  15 

Safareig 6,68  15  15 

Habitació 2 18,75 4 20  20 

Bany 2 5,69  15  15 

Habitació 3 12,49 2 10  10 

Bany 3 4,24  15  15 

Menjador 22,23 11 33  33 

Cuina 10,24  15 50 65 

Habitació 4 14,53 3 15  15 

Bany 4 5,11  15  15 

Habitació 5 13,39 2 10  10 

Bany 5 5,12  15  15 

Estar 18,83 11 33  33 
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L’habitatge disposa d’un sistema de ventilació híbrida que es defineix a continuació. 

La sala d’estar, els menjadors i les habitacions tenen obertures d’admissió i les cuines, els banys i el 
safareig d’extracció. Així s’afavoreix la renovació dels aires més contaminats amb l’entrada d’aire net 
exterior. Als distribuïdors i passadissos hi ha obertures de pas, per permetre la circulació de l’aire des 
de les zones d’admissió cap a les zones d’extracció. 

La ventilació de les fusteries es realitza mitjançant obertures fixes a la fusteria. Les obertures 
d’extracció estan connectades a conductes d’extracció i no es comparteixen amb altres conductes 
provinents de zones amb diferents usos.  

Les cuines, sales d’estar, menjadors i dormitoris compten, a més, amb sistemes de ventilació naturals. 
Totes les estances tenen obertures a l’exterior que permeten una bona ventilació en cas de necessitat. 
Les cuines disposen d’un sistema de ventilació mecànic addicional per als vapors i contaminants de la 
cocció. Es munta un extractor amb un conducte d’extracció independent.  

Sempre que es pugui, s’utilitzarà com obertura de pas la folgança entre portes i terra. Així s’evita la 
necessitat d’instal·lar obertures de pas o airejadors. 

Els conductes són verticals, de secció uniforme i sense obstacles. Han de ser d’una naturalesa que 
dificulti que s’embruti i han de ser practicables a la part superior i inferior per la seva neteja. També han 
de ser estancs a l’aire per la seva pressió de dimensionat. 

Elements utilitzats 

• Campana extractora 

S’utilitzarà la mateixa campana per les dues cuines. Serà una campana adossada de la marca 
Soler&Palau, model BOX-700 amb un cabal màxim de 525 m3/h amb motor de condensador. 
Incorpora 2 bombetes halògenes de 20W, filtres metàl·lics, selector de velocitat frontal, 
xemeneia telescòpica, comporta antiretorn i recirculació de l’aire a través de filtres de carboni.  

 

• Renovació ambiental al bany 

S’instal·larà el mateix dispositiu per als cinc banys, ja que els cabals necessaris de renovació 
són similars. El dispositiu utilitzat serà el Silent-100Design de la casa Soler&Palau. Es tracta 
d’un ventilador helicoïdal de baix nivell sonor, 26,5 dB, de cabal aproximat de 80m3/h, amb 

comporta antiretorn incorporada, llum pilot de funcionament, motor 230V-50Hz, amb protector 
tèrmic per treballar a temperatures de fins a 40ºC. 

 

• Fusteria exterior 

S’utilitzarà un complement a les finestres d’alumini per tal d’aportar la ventilació suficient. La 
casa Reynaers ens aporta un sistema de ventilació regulable, VENTALIS, sense perdre els 
beneficis d’un bon aïllament. Es tracta d’un sistema de ventilació que es col·loca a la part 
superior de les finestres o portes exteriors, els mòduls d’autoregulació s’obren i es tanquen 
automàticament regulant l’entrada de l’aire segons la pressió del vent mantenint un constant flux 
d’aire entrant. Té un cabal aproximat d’aire de 50m3/h. 

 

 

4.7.6.3 DIMENSIONAT 

Es calcularan les obertures de ventilació segons la taula 4.1 del CTE-DB-HS3, a partir del cabal de 
ventilació mínim exigit en l/s calculat anteriorment. 
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 Estança Cabal (l/s) Superfície cm2 

ADMISSIÓ 

EMC 6 24 

Habitació 1 10 40 

Habitació 2 20 80 

Habitació 3 10 40 

Habitació 4 15 60 

Habitació 5 10 40 

Menjador 33 132 

Estar 33 132 

 

 Estança Cabal (l/s) Superfície cm2 

EXTRACCIÓ 

EMC 50 200 

Bany 1 15 60 

Bany 2 15 60 

Bany 3 15 60 

Bany 4 15 60 

Bany 5 15 60 

Cuina 65 260 

 

OBERTURES  
DE PAS 

70 cm2 

 

 



Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitg eres de PB+2PP, al terme municipal de la Conca de D alt a la província de Lleida, situat a la plaça maj or 11, de Ribert 
 

75

CONCLUSIONS 

L’objectiu principal del present projecte era modificar l’estat actual de l’edifici per aconseguir realitzar un 
allotjament rural. S’ha arribat a aquesta finalitat després de la realització i estudi d’aquest projecte. Hi 
ha els espais necessaris per a la ubicació de totes les peces necessàries, la part d’allotjament destinat 
al públic i una zona d’ús exclusiu, com a habitatge, per el propietari de Casa Pobill. 

No ha sorgit cap problema important ni en patologies ni en el disseny de noves estances i 
instal·lacions, excepte algun fet puntual no previst a l’inici del projecte que ha portat a modificacions no 
esperades. 

L’accessibilitat ha estat un dels conflictes en el què es van estudiar vàries possibilitats i es va 
solucionar amb l’opció de la creació de rampes per eliminar escales, tant interiors com exteriors, així 
com la nova topografia del terreny. 

També em vaig trobar amb la modificació d’una coberta que en principi no havia de ser reconstruïda 
però l’alçada lliure per normativa no em permetia que fos una superfície habitable, per tant s’ha hagut 
d’enderrocar aquesta coberta per fer-la de nou. 

Tampoc es va preveure en un principi l’espai que ocuparia la instal·lació d’aigua calenta sanitària, ja 
que al decidir un sistema elèctric per l’escalfament de l’aigua i l’aplicació d’energia solar tèrmica, es 
necessitava un espai destinat a dos dipòsits de certes dimensions i pes. Aquest imprevist s’ha 
solucionat afegint un cobert auxiliar a l’habitatge per no malmetre ni prescindir d’espai a l’habitatge 
actual. 

Si que es planteja de bon principi la problemàtica d’accés de l’entrada del poble fins a la porta de la 
casa, però tot i així s’han hagut de solucionar totes les activitats i dissenys que han anat sorgint en el 
decurs de la realització del projecte. 

Cada punt ha representat la necessitat d’aprendre un gran nombre de conceptes nous i més d’una 
vegada el replanteig de solucions ja adoptades. La falta d’experiència en la gestió d’un projecte 
d’aquestes dimensions on hi ha conceptes tant diversos i on cada decisió va lligada a d’altres, ha estat 
un repte important que s’ha hagut d’afrontar constantment.   
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