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RESUM 
 
El projecte de fi de grau que es presenta és una alternativa de proposta de rehabilitació i canvi d’ús, al 
futur ús que donarà l’ajuntament de Vilanova del Camí a la masia de Can Muscó. 
 
Can Muscó és una edificació situada fora del nucli urbà del municipi de Vilanova del Camí, a prop 
d’Igualada, a la comarca de l’anoia i a la província de Barcelona. 
 
Va ser construïda en quatre fases i en diferents èpoques, la primera fase correspon al segle XV, la 
segona fase al 1863, la tercera fase aproximadament al 1900 i la quarta fase al 1978 fins l’actualitat. 
 
La construcció objecte d’estudi és un habitatge unifamiliar aïllat a rehabilitar, consta de planta 
semisoterrani, planta baixa, planta pis i coberta plana transitable, amb 525,35  m2 de superfície útil i 
822,56 m2 de superfície construïda. 
 
L’habitatge es troba en un estat regular de conservació i amb moltes deficiències de salubritat i 
accessibilitat. Gràcies a l’estudi del sistema constructiu de la masia, la identificació de lesions i anàlisi 
de la seguretat estructural de Can Muscó, s’ha pogut elaborar una proposta de rehabilitació que 
permet:  
 
-L’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda, a partir d’una nova disposició de les estances 
determinada pel seu canvi d’ús. 
 
-Escollir les solucions constructives més adients pel compliment de la normativa vigent, d’aquesta 
manera s’han produït canvis en els tancaments, com ara la realització de noves obertures, la 
col·locació d’aïllaments i canvis en la fusteria de fusta que serà substituïda per una fusteria d’alumini 
que ens aportarà millors prestacions acústiques i tèrmiques. 
 
-Garantir la seguretat estructural a partir de l’ampliació de  la fonamentació correguda de les façanes, 
substitució de  zones danyades  de les bigues i l’augment en determinades bigues de la seva capacitat 
a flexió. 
 
La rehabilitació de Can Muscó també compren el disseny de les instal·lacions necessàries com ara  
instal·lació d’aigua freda, instal·lació d’aigua calenta sanitària gràcies a un sistema de captació 
d’energia solar, instal·lació d’electricitat, instal·lació de telecomunicacions, sistema de sanejament, 
sistema de ventilació per garantir la qualitat de l’aire i instal·lació de calefacció. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 

Can Muscó és una masia situada fora del nucli urbà del municipi de Vilanova del Camí, a prop 
d'Igualada, a la comarca de l'Anoia i a la província de Barcelona.  
 
La recent intervenció a la zona pròxima d’aquesta edificació ha permès la recuperació del riu Anoia 
amb el anomenat Parc fluvial i ha provocat la necessitat d’una rehabilitació del habitatge objecte 
d’estudi. 

La proposta de rehabilitació vol aportar una alternativa al futur ús que donarà l'Ajuntament de Vilanova 
del Camí a aquesta construcció, que ha estat adquirida recentment com a patrimoni municipal.  

La meva alternativa es diferencia del futur ús de Can Muscó per ser el més fidel possible als orígens i a 
la funcionalitat de l’edificació. Es realitzarà a través del present projecte que està format per una 
diagnosi i una proposta de rehabilitació de l’edifici com a casa rural. 

 

 
 

 
Figura 1: emplaçament de Can Muscó envoltada per camps de conreu i bosc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 DIAGNOSI DE CAN MUSCO 

2.1 MÈTODE DE TREBALL 
 
Per realitzar la diagnosi de Can Muscó partim de la informació següent: 
 
-Catalogació de Can Muscó com a bé culturals d’interès local de l’àrea de cultura de l’ajuntament de 
Vilanova del Camí, redactors els arquitectes Josep Vendrell Raventós i Rosa Torres Saget. 
 
-Aixecament gràfic de Can Muscó dels arquitectes Josep Vendrell Raventós i Rosa Torres Saget. 
 
-Visita a Can Muscó amb l’arquitecta municipal Montserrat Serra Bernades.  
 
En aquest present projecte no s’ha dut a terme proves ni assaigs físics, si aquesta rehabilitació es 
portés a terme, aquestes proves i assaigs serien imprescindibles.  
 
Gràcies a l’estudi d’aquesta documentació he realitzat una diagnosi que consisteix en: 
 
-Memòria descriptiva amb la qual es pot conèixer els trets generals i l’evolució constructiva de l’edifici. 
 
-Memòria constructiva on s’explica el funcionament i els materials que formen Can Muscó. 
 
-Realització d’una acurada identificació i anàlisi de les lesions i de la seguretat estructural.  
 
-Aconseguir unes conclusions específiques, amb les quals serà possible realitzar la proposta de 
rehabilitació de Can Muscó com a casa rural. 
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2.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.2.1 EMPLAÇAMENT 1 
 
Can Muscó es troba al municipi de Vilanova del camí, al marge dret del riu Anoia i dins de la Conca 
d’Òdena. El municipi té una extensió de 10,54 km2 i una població de 12.208 habitants. 
 
 

 

 

Figura 2: situació de la comarca de l’Anoia a Catalunya. Figura 3: situació de Vilanova del Camí a la comarca 
de L’anoia. 

 
                                                                                                                                         
Aquesta construcció es troba dintre del projecte de recuperació mediambiental del riu Anoia iniciat l’any 
1998 anomenat  Parc Fluvial, l’espai objecte d’aquesta intervenció correspon on coincideixen les aigües 
del riu Anoia amb les que baixen del torrent d’Òdena fins al nucli urbà de Vilanova del Camí.         
 

 
Figura 4: plaça de Margarida Xirgú, l’església parroquial de St. Hilari i parc fluvial en l’actualitat de 
Vilanova del camí. 
 

La comunicació de l’edificació amb la vila es fa a través del pont que travessa l’Anoia, el camí de Can 
Titó i el camí de Can Bernades que porta al cementiri municipal. 
 
La casa es situa en una finca que queda limitada a est i nord pel camí de can Bernades i al sud pel 
camí de Can Titó. El terreny també queda travessat pel torrent de la Vall i consta a ambdós cantons de 
la riera de dues feixes lleugerament planes amb una diferència de cota aproximada de 3 metres, que 
transcorren paral·leles a aquesta. (Veure plànol 1  emplaçament de Can Muscó). 
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2.2.2 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI EXISTENT 2 
 
L’habitatge s’emplaça aprofitant la diferència de nivell entre feixes, produint l’accés principal per la 
façana nord-est directament a la planta baixa i a través del camí de Can Bernades.  
Un accés directe a la planta semisoterrani es produïa per la façana nord-est, a través d’una portalada 
de pedra que es troba actualment tapiada. De la mateixa manera passà amb un accés a la zona oest 
que també es troba tapiat. 
 
La construcció és de planta quadrada (10,60 x 10,60 m), en el seu centre geomètric es troba el nucli 
vertical de comunicació que correspon a un cilindre on a l’interior es troba l’escala de cargol de forma 
helicoïdal, la qual comunica les 4 plantes (planta semisoterrani, planta baixa, planta primera i coberta). 
Aquesta caixa d’escala apareix a la coberta transitable amb el mateix aspecte cilíndric i coronada per 
una cúpula cega. 
 
La superfície útil total de l’edificació és de 525,35 m2 i la superfície construïda total és de 822,56 m2. 
 

Per completar la descripció del edifici existent, tenim les figures 5-10 on  veiem les diferents façanes 
que formen l’edifici.(Veure plànol 1 alçats de Can Muscó).       
 

 

 

 
 
 
 
Figura 5:  
 

1. Façana nord: figura 6. 
 

2. Façana sud: figura 7. 
 

3. Façana est: figura 8. 
 

4. Façana oest: figura 9. 

 
5. Piscina: figura 10. 

 
6. Zones annexes: figura 11. 
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Figura 6: façana nord (façana principal) Figura 7: façana sud. 
 

                      
Figura 8: façana est. 
                         

                         
Figura 9: façana oest. 

 
 
 

            
Figura 10: piscina ( Z.12) Figura 11: zones annexes ( Z.10 i Z.11). 
 

2.2.3 EVOLUCIÓ DE CAN MUSCÓ 2 
 

Gràcies a l’estudi de l’evolució històrica de l’edifici  podem comprendre la singularitat de l’habitatge 
actual ,  apreciar el seu valor arquitectònic i  històric. 
L’habitatge va evolucionar essencialment a través de 4 fases representatives d’èpoques diferents, a 
continuació es detallen les característiques més importants de cada una d’elles: 
  

2.2.3.1 Fase I: ( S.XV) 
 
L’habitatge va ser construït sobre un celler anterior i estava format per una planta baixa on s’hi trobava 
una estança en la qual es dipositava el raïm per trepitjar-lo i es llençava el most resultant directament 
dintre de dos cubs que es trobaven a la planta semisoterrani. 
 
A la planta semisoterrani trobem dues fonts de vi coincidint amb el nombre de cubs, per aquestes 
traspassava el vi a les bótes un cop el most havia fermentat i els pòsits sedimentat. A la resta de la 
planta baixa, hi vivia el pagès i possiblement també les bèsties. 
  
Constructivament en l’anomenada fase I Can Muscó es caracteritzava per: 
 
-Una volta rebaixada construïda a la planta semisoterrani. 
 
-La planta baixa constava de dues crugies i una paret interior portant, que les separa longitudinalment. 
 
-Una teulada a doble vessant que coincidia amb el mur central. 
 

 

2.2.3.2 Fase II: 1863 
 
La construcció que correspon a l’anomenada fase II es va portar a terme per odre de Miquel Castelltort 
i Mateu i volia ser en un principi una casa d’estiueig per la família amb la qual poder conrear la finca de 
vinya i fer vi. 
 
De la fase I (S.XV) només es va conservar la planta semisoterrani, d’aquesta manera es van realitzar 
una sèrie de canvis a la planta semisoterrani de la fase I i unes intervencions durant la fase II per 
aconseguir que Can Muscó esdevingués una casa d’estiueig. 
 
Els canvis que es van produir en la planta semisoterrani, són els següents: 
 
-A causa de la necessitat d’una comunicació vertical, es va executar un cilindre en el centre geomètric 
de la planta i es va reforçar la volta, la qual quedava foradava amb un perfil metàl·lic. 
 
-Es va efectuar una nova nau a la planta semisoterrani amb una volta perpendicular a l’anterior. 
 
-Per facilitat la comunicació antre ambdues estances de la planta semisoterrani es va disposar d’una 
l’obertura amb una arcada realitzada amb maó. 
 
Les intervencions que es van dura a terme a l’habitatge són: 
 
-Construcció d’una planta baixa, d’una planta pis i d’una planta coberta. 
 
-L’ampit de la coberta es va realitzar amb una balustrada continua de peces de balustre ceràmic. 
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2.2.3.3 Fase III: (aprox. 1900). 
 
Durant la fase III la vinya va patir una forta reculada i molts ceps van ser arrancats, llavors Can Muscó 
va passar de ser una casa d’estiueig a una masoveria.  
 
S’intensificà llavors la producció de l’horta en els terrenys més propers a la casa, millorant-ne el 
sistema de rec amb la disposició d’una bassa i d’una sínia i es devia també ampliar els corrals de 
gallines, conills i altres bèsties.  

 

 
Figura 12: disposició dels diversos elements que formaven la masoveria de Can Muscó durant la 
fase III. 
 
 
Davant la necessitat d’espai com a magatzem de productes del camp i la poca utilitat que tenia la 
coberta exposada a les inclemències climatològiques, es va cobrir la coberta pujant els murs 
perimetrals i construint una teulada a dos vessants, recolzant la biga carenera sobre els murs 
perimetrals i els murs de la caixa d’escala.  
Per tal d’economitzar l’obra i afectar mínimament l’edificació, es va recórrer a la creació d’una sèrie 
d’arcades en les 4 façanes en la zona de coberta. 
 
També es va cancel·lar l’accés a través d’una de les arcades del basament de la façana nord, es va 
convertir la gran porta per la qual s’accedia a la quadra en una finestra alta, dotant-la d’una reixa que 
permetia posar palla des de dins pel consum del bestia. 
 
 

 
Figura 13: modificació de l’arcada que es troba a l’esquerra de la façana nord en planta baixa 
 

 
 
 
 

2.2.3.4 Fase IV: Del 1978 al dia d’avui. 
 
Can Muscó va ser comprada pel Sr.Adzet Adzet durant la fase IV, la casa tornà a convertir-se llavors 
en una residència d’estiueig i va ser adaptada a les necessitats del nou propietari (Veure plànols 2-4 
Can Muscó durant la fase IV o a l’actualitat). 
 
Per tornar a gaudir de Can Muscó com una casa d’estiueig es  van produir els següents canvis més 
significatius: 
 
-La teulada es trobava no es trobava en bones condicions per aquesta raó va ser enderrocada, 
juntament amb els murs de les golfes o els murs situats a l’antiga coberta. 
 
-Les peces de balustre que es trobaven a la coberta que realitzaven la funció d’empit estaven 
deteriorades, van ser llavors substituïdes per un mur massís. 
 
-L’eliminació de l’annex del vàter que hi havia al terrat de la planta baixa va provocar  l’emplaçament de 
dos banys a l’interior, un a cada planta. 
 
-Es van convertir en refosos finestres de les façanes laterals. 
 
-Construcció d’una piscina adossada a la casa per la seva façana oest, eliminant tant la bassa existent, 
com la sínia i el corral. 

       

 

 

 

 

 
Figura 14: vista de Can Muscó des del l’altre 
cantó de la riera (façana sud) 

              Figura 15: Can Muscó en els anys 1940-1945. 

 
 
La descripció de les diferents fases constructives es complementa amb les figures 16-31 on apareixen 
les plantes i façanes de cada fase constructiva. 
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FASE I (S.XV) 

 
 

              Figura 16: planta semisoterrani                     Figura 17: planta baixa. 

1.Cup de vi ;  2. Espai botes i samals; 4.Espai distribució i estris; 5.Quadra animals; 6.Celler i carro; 7.Cuina i 
menjador i 9.Dormitoris.    
                                             
FASE II (1863) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 18: planta semisoterrani        Figura 19: planta baixa  Figura 20: planta pis. 

1.Cup de vi; 2.Espai botes; 3.Espai botes i samals; 4.Espai distribució i estris; 5.Quadra animals; 6.Celler i carro; 
7.Cuina i menjador; 8.Latrina; 9.Dormitoris i 10.Terrat.                         
      

FASE III (aprox 1900)   

   
 Figura 21: planta semisoterrani fase.         Figura 22: planta baixa. Figura 23: planta pis. 

1.Cup de vi; 2.Espai botes; 3.Espai botes i samals; 4.Espai distribució i estris; 5.Quadra animals; 6.Celler i carro; 
7.Cuina i menjador; 8.Latrina; 9.Dormitoris i 10.Magatzem. 

 
FASE I (S.XV)  

 
 

Figura 24: façana nord                    Figura 25: façana est. 

 
 
FASE II (1863)   

 

 
 

Figura 26: planta coberta Figura 27: façana nord Figura 28: façana est. 

 
 
FASE III (aprox. 1900)   

 

 

  

 

 
Figura 29: planta coberta  Figura 30: façana nord  Figura 31: façana est. 
 

 

 

LLEGENDA  

 
Maçoneria de sorra i calç 

 
Maó massís 

 
Paret de tàpia 

 Canvis entre fases constructives 

Figura 32: llegenda de les pàgines 11 i 12. 
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2.3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA2 
 
La memòria constructiva de Can Muscó ens permet profunditzar en els materials i sistemes 
constructius de la construcció objecte d’estudi.  
 
La memòria constructiva està formada per la descripció del sistema estructural, dels revestiments i de 
la fusteria. 
En el sistema estructural apareix la fonamentació, els murs de càrrega, envans interiors, forjats i 
coberta. 
Els revestiments que s’expliquen en la memòria constructiva són el revestiment de façana, de les 
parets interiors, dels forjats, els paviments i les escales. 
Per últim l’estudi de la fusteria recau en la fusteria exterior i interior. (Veure plànol 5 i 6 diferents 
materials que formen Can Muscó i la situació de les figures més representatives). 
 

2.3.1 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

2.3.1.1 Fonamentació3 
 
En l’edificació objecte d’estudi no se sap com són exactament els fonaments, però segons el sistema 
constructiu de l’època es dedueix que: 
 
-L’amplada del sòcol de la fonamentació correguda dels murs realitzada en la fase I es del ordre de 0,6 
m i que correspon a quatre files horitzontals de pedra, d’aquesta manera l’altura dels fonaments serà 
d’una mida compresa entre 0,80m a 1m. 
 
-La fonamentació correguda de la caixa d’escala realitzada a la fase II té una amplada de 70 cm i una 
profunditat de 1m. 
 
Els espais intersticials s’omplen amb morter de cal, la quantitat de cal és superior al morter que s’utilitza 
en els paraments verticals. 
 

2.3.1.2 Murs de càrrega 
 
Els murs perimetrals que formen l’habitatge són tots murs de càrrega, encara que també tenen una 
funció de arriostrament entre ells mateixos que permet que l’edifici funcioni correctament. 
 
Murs de càrrega de pedra 
 
Les parets de façana de la planta semisoterrani realitzades a la fase I i les parets de façana de la planta 
baixa construïdes en la fase II estan formades amb maçoneria de sorra i calç. 
 
Tenim dos tipus de murs de càrrega que correspon a aquesta tipologia:  
-La façana nord en planta baixa esta formada amb carreus. 
-En la resta de façanes de la planta baixa i planta semisoterrani les parets estan construïdes amb 
maçoneria  amb dues files de  pedres irregulars. 
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  IInnffoorrmmaacciióó  ddee  llaa  CCaattaallooggaacciióó  ddee  CCaann  MMuussccóó  ccoomm  aa  bbéé  ccuullttuurraallss  dd’’iinntteerrèèss  llooccaall,,  ààrreeaa  ddee  ccuullttuurraa  ddee  ll’’aajjuunnttaammeenntt  

ddee  VViillaannoovvaa  ddeell  CCaammíí,,  rreeddaaccttoorrss  eellss  aarrqquuiitteecctteess  JJoosseepp  VVeennddrreellll  RRaavveennttóóss  ii  RRoossaa  TToorrrreess  SSaaggeett..  
  

33
  IInnffoorrmmaacciióó  ddeell  lllliibbrree  RReessttaauurraarr  uunnaa  ccaassaa  aannttiigguuaa,,  aauuttoorr  JJeeaann  CCooiiggnneett  ii  eeddiittoorriiaall  CCeeaacc..  

 

El primer tipus de murs de càrrega esta formada de carreus de grans dimensions i ben 
delimitats que donen solidesa i senyorialitat a la casa.  
Com podem observar a la figura 33, ja que va ser l’única zona en que es va pensar en 
deixar la pedra vista, els carreus utilitzats són arenisques de tons groguencs molt 
homogenis. 
 

      
Figura  33: obra de carreus aparellats en la façana nord. 

 
En aquesta mateixa façana principal tenim 3 arcs carpanells realitzats amb carreus com 
veiem en la figura 34, a la fase III es va modificar l’arcada de l’esquerra com he comentat 
prèviament. 
 

 
Figura 34: façana principal amb 3 arcs carpanells. 

 

 
El segon tipus de murs de càrrega correspon a les figures 35-39 on podem veure les façanes de 
maçoneria amb pedres irregulars de gresós de tons vermellosos i calcàries de tons clars i grisos. 
Aquest murs estaven pensats per ser revestit tant exterior com interiorment, d’aquesta manera s’hi van 
barrejar còdols arrodonits de riu.  
 
La façana est en la planta semisoterrani correspon a aquesta tipologia i es on tenim elements exteriors 
com ara un pou elaborat amb maó massís i un accés tapiat a la façana est. 
 

    
Figura 35: façana est realitzada 
amb parament de paredat. 

Figura 36: obertura tapiada a la planta semisoterrani a la 
façana est, correspon a un arc carpanell. 
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Figura 37: pou de maó massís construït durant 
la fase II situat a la façana est 

Figura 38: desnivell façana est. 

 
 
Per realitzar els dintells de les portes i finestres a la planta baixa s’ha utilitzat pedra i maó massís però 
també elements de fusta com el que veiem a la figura 39, situat a la façana nord que correspon a 
l’accés del annex magatzem en la planta baixa. 
 

                
Figura 39: llinda de fusta en la façana principal, accés del annex magatzem (zona vermella) 

 
 
 
Murs de càrrega de tàpia 
 
A la planta baixa en la façana nord com hem comentat prèviament tenim un mur realitzat amb carreus, 
però aquesta tipologia de mur no forma tot el gruix de la paret. Tenim llavors a l’interior d’aquest un mur 
de tàpia construït durant la fase II.  
 
Sobre del mur format per carreus i tàpia es recolza les lloses de pedra en voladís que formen el balcó i 
damunt d’aquestes es troba el mur de la planta pis que correspon a un mur de tàpia. 
 
Totes les façanes de la planta pis corresponen a murs de tàpia realitzats durant la fase II i per la 
construcció de les obertures de les finestres el recolzament dels marc de fusta es va fer amb un empit 
de maó massís de 24 x 14 x 5 cm. Posteriorment a la fase IV es van tapiar obertures en les façanes de 
la planta pis amb maó massís de  24 x 14 x 5 cm. 
 
Les cantonades de les paret de tàpia en aquesta edificació van ser construïdes de manera que cada 
nivell de tàpia l’angle es col·locava alternativament a un costat o a l’altre, de manera que les filades 
quedaven creuades formant una cadena vertical. 
 
 
 
 
 

Murs de càrrega de fàbrica de maó 
 
La paret portant de la caixa d’escala de cargol de la fase II està construïda amb maó massís de 
24x14x5 cm. 
 
També es va fer servir el mateix material per la elaboració dels arcs carpanells de les finestres de la 
planta pis construïts a la fase II, els refosos de les façanes laterals de la planta pis de la fase IV i l’empit 
de la coberta realitzats durant la mateixa fase. 
 
Murs de càrrega de formigó 
 
A la façana oest tenim una estructura de formigó que aguanta la piscina i les zones annexes. En 
aquesta estructura de formigó tenim un accés a la Z.24 que es troba actualment tapiat amb maons. 
 

 

 

 

Figura 40:  façana oest, sistema auxiliar per la 
sustentació de la piscina i annexes i accés tapiat a la 
Z.24 ( zona vermella). 

 Figura 41: situació en l’alçat del sistema auxiliar per la 
sustentació de la piscina i annexes (Zona vermella). 

 

2.3.1.3 Envans interiors 
 
Els envans interiors estan realitzats amb maó massís de 24 x 14 x 5 cm i corresponen en un principi a 
la fase II encara que la distribució dels envans va canviat durant la fase IV. 
 

2.3.1.4 Forjats 
 
Forjats de biguetes de fusta 

 
Els forjats de la planta baixa i planta pis construïts durant la fase II estan formats per un embigat de 
fusta radial encastat als murs perimetrals i als murs de la caixa d’escala. 
 
Com podem observar a la figura 42 les bigues s’encasten a la paret de la caixa d’escala sense deixar 
gaire espai entre l’encastament de les diferents biguetes, d’aquesta manera sobre el forjat de biguetes 
de fusta que treballarà a compressió es disposa la paret de la caixa d’escala de la següent planta. 
 
Les bigues de fusta tenen una secció irregular de aproximadament 20 cm de diàmetre i es disposaran 
en una quantitat de 14 unitats per quadrant. (Veure plànol 7 distribució de les biguetes de la planta 
baixa i pis) 
 
Les bigues s’obtenien directament dels troncs dels pins-bord simplement pelats i mínimament carejats. 
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A la planta baixa entre les bigues tenim un revoltó ceràmic, reomplert per sobre amb terra i on s’hi 
assenta l’enrajolat ceràmic pres amb morter sec. 
 
En la planta pis sobre l’embigat de fusta radial s’hi troben unes llates de fusta (4x6) cm cada 30 cm per 
aguantar una solera d’obra massissa manual i un l’enrajolat ceràmic pres amb morter sec, amb les 
pendents cap a les 4 façanes per possibilitar l’evacuació d’aigua de pluja. Tenim també un encanyissat 
enguixat clavat directament sota les bigues que fa la funció de falç sostre. (Veure plànol 7 detalls dels 
forjats que formen la planta baixa i la planta pis). 
 

 

 

 

 

Figura 42: recolzament biguetes a la caixa 
d’escala. 

Figura 43: recolzament biguetes als murs 
perimetrals en la planta pis. 

 
 
 
 

           
 

 
 

        
Figura 44: forjat planta baixa. 

 
 
 
 
 
 

Voltes 
 
El cobriment de la planta semisoterrani es realitza mitjançant voltes de canó recolzades sobre els murs 
de càrrega. (Veure plànol 2 zones que formen la planta semisoterrani). 
A la Z.1 tenim una volta rebaixada de pedra amb carreuons plans de 30 x 50 cm aproximadament que 
correspon a la fase I i amb farcit de rebles i terra. 
 

               
Figura 45: volta planta semisoterrani en la Z.1. 
 
 

El forjat de la Z.3 esta format per una volta lleugerament asimètrica formada a la fase II, realitzada amb 
maó massís a sardinell rejuntat amb morter de calç, farcit de rebles i terra i  un reforç de 3 tirants de 
ferro encastats als murs de pedra on es recolza la volta. Aquests tirants tenen la funció de evitar que 
les empentes d’aquesta volta es transmetin als murs. 
 

    
Figura 46: volta ceràmica asimètrica x < y totxo massís a sardinell atirantada amb tiradors de ferro. 
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Entre l’espai Z.1 i Z.3 trobem un arc de triple filada de maó massís que correspon a la figura 47, aquest 
va ser realitzat durant la fase II quan es va ampliar la planta semisoterrani amb  la estança Z.3. 
 
A la figura 48 podem apreciar els perfils metàl·lics que serveixen per reforçar la volta de la zona Z.1, a 
causa de la posterior construcció de la caixa d’escala.  
 

  
Figura 47: arc de triple filada de maó massís que 
es troba entre la zona Z.1 i Z.3 

Figura 48: penetració del cilindre de l’escala a la 
volta de pedra de la zona Z.1. 

 

2.3.1.5 Coberta 
 
La coberta que tenim a l’actualitat consisteix en la reconstrucció de la fase IV, ja que en l’anterior fase 
aquesta havia esdevingut un magatzem protegit de les inclemències climatològiques amb un teulada a 
dos vessants i l’ampit estava format per peces de balustre que van ser llavors substituïdes per l’actual 
mur massís.  
 
La coberta és element de reparació més recent d’aquesta manera està formada per formigó cel·lular 
acabat fi per realitzar les pendents, làmina impermeable com a sistema d’impermeabilització, aïllament 
tèrmic poliestirè extruït, capa de separació i protecció  amb una geotèxtil, morter i paviment ceràmic.  
 
 
 

               
Figura 49: coberta del edifici. Figura 50: part superior i exterior de l’escala. 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.1.6 Escales 
 
La comunicació vertical de l’edificació correspon a una escala de cargol helicoïdal amb ull i pertany a la 
fase II. 
 
La paret portant de la caixa d’escala i la volta helicoïdal que conforma l’escala de cargol es va construir 
amb maó massís ceràmic de 24x14x5 cm. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                 

Figura 51: escala de cargol de Can Muscó. 

 

2.3.2 REVESTIMENTS 
 

2.3.2.1 Façanes 
 
Les façanes de maó massís, paret de tàpia i maçoneria reben un lliscat de morter de calç, el qual 
s’aplica amb una capa fina. Depenen de quines zones la conservació d’aquest revestiment ha estat 
total o parcial. 

2.3.2.2 Parets interiors 
 
Els parets interiors han estat recoberts de guix i pintats amb pintura blanca. 
 

2.3.2.3 Forjats 
 
Els revestiments del encanyissat que correspon al fals sostre de la planta pis i està format per un lliscat 
de guix i a la planta baixa tenim un revestiment de guix sobre els revoltons ceràmics que es troben 
entre les biguetes. 
 
El revestiment del encanyissat que correspon al fals sostre de la planta pis i el revestiment dels 
revoltons ceràmics que es troben entre les biguetes correspon a un lliscat de guix. 
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2.3.2.4 Paviments 
 
En la planta semisoterrani sobre el extradós de la volta, tenim un omplert de diversos materials 
enrasats a nivell del terra menys el gruix del paviment, després tenim una capa de morter de cal amb 
sorra i agregats i un enrajolat sobre la solera, el qual es segella amb un morter de cal. 
 
Els paviments de la planta baixa i planta pis també estan realitzats amb material ceràmic, encara que 
són diferents, aquests formen part de la fase constructiva IV. 
 

  
Figura 52: paviment planta baixa  Figura 53: paviment planta pis. 

 
El paviment exterior del balcó de la planta pis és un paviment de rajola per exteriors de 20x 20 cm i 
amb peces de goteró en el perímetre dels balcons.  
El paviment exterior del jardí de Can Muscó és de gres rústic per exteriors de 20 x 20 cm amb un 
mimbell perimetral i el paviment exterior d’accés a la vivenda que connecta amb la façana principal està 
realitzat amb pedra natural. 
 

2.3.2.5 Escales 
 
El revestiment dels trams inferiors de la escala correspon a un lliscat de guix, els graons trapezoïdals 
són de rajola ceràmica amb una graonera de fusta i com a element de protecció vertical de l’escala 
tenim una barana metàl·lica. 
 

            
Figura 54: detall graons de l’escala de Can Muscó. 

 
 
 
 
 
 

2.3.3 FUSTERIA 

2.3.3.1 Fusteria exterior 
 
La fusteria de la façana nord de la planta baixa està formada per una finestra alta amb una reixa de la 
fase III, dues portes de gran dimensions i una porta metàl·lica d’accés a l’annex de magatzem 
construïdes durant la fase II.     
 

    
Figura 55: fusteria  exterior de la façana nord en planta baixa. 

 
A la façana nord de la planta pis la fusteria que trobem correspon a la fase II i està constituïda per tres 
portes balconeres amb dos batents de fusta i tota una estructura del mateix material que actua com a 
protecció del sol, la qual és totalment  regulable i correspon a la anomenada persiana de llibret o 
sistema mallorquí.  
 

    
Figura 56: balcó de la planta pis façana nord. 

 
Durant la fase IV es van construït les actuals finestres de dos batents situades a la façana est i oest, la 
diferencia entre les finestres que es troben a la planta pis i les que es troben a planta baixa és que les 
finestres de la planta pis tenen una persiana de llibret com podem veure en les figures 57 i 58. 
 

   
Figura 57: finestres de la façana 
oest. 

Figura 58: finestra de la planta pis façana est. 
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En la façana sud a la planta baixa tenim  dues finestres de dos batents i una porta balconera que dóna 
accés al jardí i que té una persiana de llibret, els tres elements corresponen a la fase II. 
En canvi a la planta pis hi ha tres finestres de dos batents amb una persiana de llibret i amb un element 
de protecció i decoració que correspon a una balustrada ceràmica construïda durant la fase II, com 
apreciem en la figura 59.  
 

      
Figura 59: part inferior del balcó en planta pis en la façana est. 

2.3.3.2 Fusteria interior 
 
Totes les portes interiors són de fusta a una fulla, aquest element és bastant homogeni al llarg de la 
planta pis. 

 
Figura 60: fusteria interior planta pis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE LESIONS 4 
 
Abans de començar amb la identificació i l’anàlisi de les lesions que apareixen en aquesta construcció, 
es determina a simple vista que l’estat de conservació del immoble és regular i que no pateix cap lesió 
estructural important que provoqui riscos en la seva visita. (Veure plànol 8-10 diferents lesions que 
apareixen a Can Muscó). 
 
A continuació realitzarem una descripció de les lesions de cada sistema constructiu tracta’n l’edifici 
d’una forma global: 
 
-Estructura vertical: els organismes vegetals que tenim a les diferents façanes tenen com a 
conseqüència el trencament amb les seves arrels de les juntes que formes el parament vertical, 
d’aquesta manera provoquen una major presència de filtracions d’humitat per façana. 
 
A banda de les filtracions en els murs de càrrega de fàbrica de maó i pedra no s’observen cap lesió 
aparent de caràcter greu que posi en risc l’estructura de l’edifici. Només apreciem fissures en els 
envans interiors a causa de les deformacions diferencials del l’embigat que forma el sostre. 
 
-Coberta: la presència de vegetació en la coberta, provoca que les arrels dels diferents organismes 
trenquin el sistemes de protecció contra l’aigua, com a conseqüència tenim filtracions d’aigua. 
 
-Estructura horitzontal: les bigues que en conjunt formen els forjats de l’edificació són adequades per 
suportar la carga imposta sense excedir l’esforç de flexió admissible, però al mateix temps la curvatura 
pot ser tan gran que apareixen fissures en els fals sostres revestits. També s’ha d’afegir que la humitat 
a causa de les filtracions de façana i coberta, produeix encara un augment de la deformació de les 
bigues. 
 
Les lesions que pateix l’edifici són de tres tipus de lesions: lesions mecàniques, físiques i químiques. 
 

2.4.1 LESIONS EN ELS FORJATS 
 
Les estructures horitzontals de Can Muscó corresponen a tres tipologies diferents, les lesions següents 
apareixen a les tres tipologies. 
 

2.4.1.1 Lesions mecàniques: deformacions 
 
En l’edifici de Can Muscó les deformacions en els forjats de la planta baixa i planta pis més 
característiques apareixen com a conseqüència de que la fusta és un element molt deformable i la 
presència d’humitat en aquesta. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Informació de la visita a Can Muscó amb l’arquitecte municipal de Vilanova del Camí. 
  



 Diagnosi i Rehabilitació com a casa rural a Vilanova del Camí (Anoia) 16

2.4.1.2 Lesions mecàniques: les fissures 
 
Aquesta deformació que pateix el forjat provoca que els elements de revestiment no segueixin aquesta 
deformació i d’aquesta manera apareixen fissures als revestiments dels forjats de la planta baixa i a la 
planta pis. 
 

  
Figura 61: fissures planta baixa Figura 62: fissures planta pis. 
 

2.4.1.3 Lesions mecàniques: despreniments 
 
En l’edifici de Can Muscó tenim un despreniment del fals sostre degut a les diferents deformacions que 
ha patit el forjat i que el sistema d’unió entre les biguetes de fusta i el fals sostre no ha funcionat 
correctament. 
 

             
Figura 63: despreniment fals sostre de la planta pis 

 

2.4.1.4 Lesions físiques: humitat per capil·laritat 
 
Encara que la capil·laritat procedeix del subsòl i ascendeix pels paraments verticals, he volgut fer 
constància en aquest apartat, la humitat que pateix el parament horitzontal de tota la planta 
semisoterrani.  
No només és humitat el que trobem en aquesta part de l’edificació, sinó que el parament horitzontal 
està impracticable a causa d’una barreja de fang i aigua. 
 

                                          
Figura 64: humitat en el parament horitzontal. 

 

2.4.1.5 Lesions físiques: humitats per filtració 
 
La humitat de filtració procedent tant de façanes com de la coberta, com hem vist prèviament tenim 
humitat en els paraments verticals, però també apareix en els forjats com ens deixa intuir la següent 
fotografia. 
 

 
Figura 65: forjat planta pis amb presència d’humitat. 

 

2.4.1.6 Lesions físiques: brutícia 
 
Encara que aquesta lesió no implica cap procés de degradació, juntament amb altres lesions pot ser un 
factor més que provoqui la degradació. Com ara en l’estructura de biguetes que formen els diferents 
forjats. 
 
En la planta baixa en la zona que correspondrà al futur menjador-sala d’estar (zona 6) va patir un petit 
incendi, d’aquesta manera part del paviment d’aquesta zona es troba en molt males condicions de 
neteja. 

2.4.1.7 Atacs biòtics 
 
En l’edifici objecte d’estudi tenim fongs de podriment, en concret tenim el anomenat podriment blanc. El 
trobem en la planta pis a la part sud, on el fals sostre ha patit un despreniment. 
 
La solució d’aquesta lesió consisteix en evitar la humitat que provoca aquests atacs biòtics.   

 

 
Figura 66: forjat planta pis amb presència de podriment blanc. 
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2.4.1.8 Organismes vegetals 
 
La presència de vegetació en la coberta, provoca que les arrels dels diferents organismes trenquin el 
sistemes de protecció contra l’aigua, com a conseqüència tenim la filtració d’aigua. 
 

       
Figura 67: organismes vegetals a la coberta. 

 

2.4.2 LESIONS EN ELS MURS 
 
Els elements vertical de Can Muscó corresponen a dos tipologies diferents, les lesions següents 
apareixen a les dos tipologies. 
 

2.4.2.1 Lesions Mecàniques: Les fissures i esquerdes 
 
Les fissures que apareixen en les figura 68 i 69  es troben a la planta pis. 
 
A la figura 68 tenim una fissura que és la continuació d’una fissura en el parament horitzontal i es 
produeix com a reflex del suport. 
 
A la figura 69 tenim una fissura en direcció diagonal en la cantonada de dos paraments verticals, 
aquesta fissura també es produeix com a reflex del suport. 
 

  
Figura 68: fissura planta pis Figura 69: fissura cantonada planta pis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

També apareixen fissures en els paraments verticals exteriors en concret a la façana est i són pròpies 
del revestiment, no són conseqüència del reflex del suport. 
 

 
Figura 70: fissura a la façana est. 

 

2.4.2.2 Lesions Mecàniques: despreniments 
 
A la figura 71 tenim un despreniment del revestiment de la façana est, aquest pot ser degut a que el 
morter de calç ha esgotat la seva vida útil. 
 
A la figura 72 tenim un despreniment dels revestiments interior, correspon al despreniment del 
revestiment de la planta baixa just a la l’entrada del edifici en la part inferior. 
 

 

 

 
Figura 71: despreniment revestiment façana est.  Figura 72: despreniment revestiment interior planta 

baixa. 
 
A la figura 73 correspon al despreniment del acabat a la part superior i a la cantonada del parament 
interior de la planta baixa al rebedor. 
 
A la figura 74 tenim un altre exemple de despreniment del revestiment  també a la planta baixa a 
l’interior de la façana nord. 
 

  
Figura 73: despreniments revestiment interior 
planta baixa. 

Figura 74: despreniment revestiment interior a la 
cantonada en la planta baixa 
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També apareix aquesta lesió en les escales de Can Muscó com veiem a la figura 75. 
 

 
Figura 75: despreniment revestiment interior a l’escala. 

2.4.2.3 Lesions físiques: Humitat per capil·laritat 
 
La humitat per capil·laritat es constant a tota la planta semisoterrani de Can Muscó, la evidència està 
en el canvi de color que apareixen als parament vertical.  
Amb el reconeixement visual de Can Muscó es determina que la causa de la humitat de capil·laritat en 
aquesta zona és el nivell freàtic del terreny. 
 

 
Figura 76: humitat de capil·laritat en els paraments verticals. 

 

2.4.2.4 Lesions físiques: Humitat per filtració 
 
Les humitats de filtració causen taques d’humitat i bombaments dels enguixats, aquesta lesió apareix 
en paraments verticals de la planta pis. 
 

   
Figura 77: humitat filtració paraments verticals planta pis. 

 

2.4.2.5 Lesions físiques: Brutícia 
 
A les façanes de Can Muscó trobem un rentat diferencial de manera continua al llarg de tot el perímetre 
amb efectes més importants o menys perceptibles. 
 

 
Figura 78: rentat diferencial façana est. 

2.4.2.6 Organismes vegetals 
 
Aquesta lesió és la més significativa a aquest edifici, ja que la trobem al llarg de la façana nord (façana 
principal) i la façana est en gran quantitat. 
 
Els organismes vegetals tenen com a conseqüència el trencament amb les seves arrels de les juntes 
que formes el parament vertical, d’aquesta manera provoquen una major presència de filtracions 
d’humitat per façana. 
 
 

 
Figura 79: vegetació Façana Nord. 
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2.5 PERITATGE 
 
El present peritatge s’ha portat a terme a partir de l’annex  4.1 Anàlisi de la seguretat estructural, on es 
s’efectuen els càlculs necessaris per comprovar l’anàlisi estructural de la fonamentació, dels forjats i 
dels murs.  
 

2.5.1 FONAMENTS 
 
Aquest subapartat del peritatge es complementa amb el subapartat 4.1.1 Fonaments, d’aquesta 
manera l’anàlisi de la fonamentació recau en la fonamentació correguda del mur de fàbrica de maó de 
la caixa d’escala i els murs que formen les diverses façanes. 
A partir dels càlculs de l’anàlisi de la seguretat estructural de les fonamentacions s’arriba a la conclusió 
que la fonamentació de les diverses façanes no compleix uns paràmetres mínims de seguretat 
estructural. 
 

2.5.2 FORJATS5 
 
El peritatge dels forjats es defineix a partir del subapartat 4.1.2 Forjats , on es realitzen els càlculs 
necessaris per definir la seguretat estructurals dels forjats de fusta de la planta baixa i la planta pis. 
L’estudi de la seguretat dels forjats ens permet  comprovar  que diverses bigues no compleixen  els 
paràmetres de la resistència a flexió. ( Veure plànol 11 Intervenció, les biguetes que no compleixen la 
resistència a flexió). 

2.5.2.1 La prospecció 
 
La prospecció dels forjats de Can Muscó recau en l’estudi del compliment de la seguretat estructural de 
les bigues de fusta a simple vista, si es materialitzes el present projecte s’hauria de realitzar els 
següents assaigs relacionats amb la humitat de filtració que pateixen les bigues: 
 
-Utilitzarem el termohigròmetre per determinar la humitat en l’ambient general i l’higròmetre d’agulles 
per esbrinar la humitat de la fusta, així esbrinarem la localització de les lesions i els anomenats punts 
de risc. 
 
-Farem servir la microscòpia de làmina fina per la identificació de l’espècie i per conèixer l’agent biòtic 
que pateix la fusta, recolzarem el nostre estudi amb un laboratori especialitzat. 
 
-Realitzarem la prova del so, la qual ens mostrarà si la fusta ha estat atacada per insectes. Si amb 
aquesta prova com a resultat tenim un so sord a la percussió vol dir que la biga està afectada. Un altre 
manera de reconèixer si les bigues han estat atacades per insectes es comprovar si un tornavís es 
clava fàcilment a la biga.  
 
El que finalment s’ha dut a terme ha estat una observació de l’estat de la fusta, tenint en compte 
aquells defectes que poden reduir la resistència d’aquesta com ara els cullerots, les clivelles, la 
desviació de les fibres, els nusos, els fongs, el podriment, les taques, els canvis de color, l’estovament, 
la presència de serradures, inflaments i enfonsaments. 
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Gràcies a l’observació de l’estat de la fusta definim que les zones de les bigues de fusta que necessiten 
una intervenció es troben en el forjat de la planta pis (Veure plànol 11 Proposta de 
rehabilitació:Intervencions). 
 

2.5.2.2 Categories de risc d’humitat -Determinació zones homogènies  
 
Relacionarem les categories de risc d’humitat amb les zones homogènies de l’edificació, perquè el risc 
d’humitat està relacionat amb l’aparició dels atacs biòtics i per tant de la seva seguretat estructural. 
 
Les diferents categories de riscos d’humitats són les següents: 
 

Categoria risc 
d’humitat 

Característiques de les categories de risc d’humitat 

A)Sense risc d’humitat Ens indica que no tenim risc d’atac de fongs ni de tèrmits. 
B)Risc d’humitat 
accidental 

Tenim un risc d’atac de fongs i tèrmits, però no constant i la seva 
importància depèn del temps que es trigui en corregir les 
circumstàncies que l’han originat. 

C)Risc d’humitat 
intermitent 

El risc de fongs i tèrmits és important però no constant o bé d’atac 
d’evolució lenta. 

D)Risc d’humitat 
aparent 

Té un risc d’atac per part dels fongs i tèrmits variable segons 
l’espècie de fusta i la població existent a la zona capaç d’atacar 
l’espècie. 

Figura 80: taula categoria de risc d’humitat. 

 
Definim les zones homogènies segons els paràmetres que apareix en la següent taula i relacionem 
cada zona homogènia amb el seu risc d’humitat: 
 

Zona 
homogènia 

Planta Situació  Categories 
de risc 

Lesió 

ZH.1 P.B Z.7 A Bon estat 
ZH.2 P.B Z.8 A Fissures i humitats de filtracions 
ZH.1 P.B Z.9 A Bon estat 
ZH.1 P.B Z.10 A Bon estat 
ZH.1 P.B Z.11 A Bon estat 
ZH.3 P.B Z.12 A Humitat de filtracions. 
ZH.4 P.P Z.16 D Fissures, atacs biòtics i  

humitat de filtracions. 
ZH.5 P.P Z.17 D Humitats de filtracions i atacs 

biòtics.  
ZH.6 P.P Z.18 A Fissures. 
ZH.4 P.P Z.19 D Fissures, humitats de filtracions i 

atacs biòtics.  
ZH.5 P.P Z.20 D Humitat de filtració i atacs biòtics.  
ZH.5 P.P Z.21 D Humitat filtració i atacs biòtics.  
ZH.6 P.P Z.22 D Atacs biòtics, humitat filtració i 

despreniment 

ZH.1 P.P Z.23 A Bon estat 

ZH.5 P.P Z.24 C Humitat de filtracions i atacs biòtics 
Figura 81: taula de les característiques de les zones homogènies. 
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De la taula anterior (figura 81) cal especificar que segons la planta del edifici tenim les següents 
tipologies de forjats:  
 
-Planta baixa: un revoltó ceràmic, reomplert per sobre amb terra i on s’hi assenta l’enrajolat ceràmic 
pres amb morter sec. 
-Planta pis: llates de fusta (4x6) cm cada 30 cm per suportar una solera d’obra massissa manual i 
damunt l’enrajolat ceràmic pres amb morter sec.  
 

2.5.2.3 Particularitats en zones homogènies 
 
Per determinar les zones homogènies també haurem de tenir en compte les característiques particulars 
de les biga. Per establir una  relació entre les característiques i la seva valoració, considerarem el 
següent criteri: 
 

Tipus Característiques observades Valoració 
0 Canvi de funció: desaparició. Enderroc. 
1 Trencaments que facin perillar l’estabilitat. 

Fletxes que sobrepassin els límits admissibles. 
Semes horitzontals profundes. 
Semes verticals de gran profunditat i longitud. 
Fibres regirades amb semes profundes. 
Podriments en la zona de recolzament o zona central. 
Atacs biòtics amb gran disminució de secció resistent. 
Grans disminucions de secció per altres motius. 

Substitució, reforç o 
reparació. 
 

2 Fletxes excessives. 
Semes horitzontals de poca profunditat. 
Semes verticals de gran longitud i poca profunditat. 
Semes verticals de gran profunditat i poca longitud. 
Fibres regirades sense semes o semes petites. 
Disminució de secció amb nusos. 
Nusos importants sense disminució de secció. 
Atacs biòtics. 
Simultàniament 3 o 4 defectes tipus 3. 

Considerar en funció 
del peritatge, així com 
de la classificació de 
les seves bigues 
veïnes. 
 

3 Semes verticals curtes i poc profundes. 
Gemmes menors de 5 x 5 cm en la zona central. 
Algun nus de dimensió mitjana o petita. 
Atacs biòtics locals i poc profunds. 

Bon estat. 
 

Figura 82: taula sobre el criteri per relacionar les característiques observades i la seva valoració. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2.4 Seguretat estructural 
 
Recollida tota la informació necessària es procedirà al peritatge de les bigues classificades com a Nº 2 i 
3 de les particularitats en zones homogènies.  
 
Factors que tindrem en compte pel càlcul 
 
Per realitzar el càlcul de les bigues es important conèixer els factors que influeixen en les propietats 
mecàniques de la fusta: 
 
1.Factor relatiu humitat de la fusta 
 
La humitat de la fusta la definirem amb la taula següent i escollim el tipus de servei 1: 
 

Tipus de 
servei Característiques del tipus de servei 

1 Contingut d’humitat dels materials a una temperatura de 20±2ºC i una HR de 
65%. (El contingut mitjà d’equilibri higroscòpic a coníferes no sobrepassa el 
12%) (Estructures sota cobert tancades) 

2 Contingut d’humitat dels materials a una temperatura de 20±2ºC i una HR de  
85%. (El contingut mitjà d’equilibri higroscòpic a coníferes no sobrepassa el 
20%)(Estructures sota cobert obertes i exposades a ambients exteriors) 

3 Contingut d’humitat dels materials corresponents valors > del tipus 2. 
(Estructures exposades a la intempèrie, en contacte amb terreny o l’aigua). 

Figura 83: taula de les característiques del tipus de servei. 

 
2.Factor relatiu a la duració de la càrrega 
 
La duració de la càrrega la determinarem amb la taula següent i triem el  tipus permanent. 
 

Tipus de duració Ordre de duració Exemples 
Permanent > de 10 anys Pes propi 
Duració llarga  6 mesos – 10 anys Estintolament, 

Sobrecàrregues. 
Duració mitjana 1 setmana – 6 mesos Neu 
Duració curta < 1 setmana Neu, vent 
Instantània  Sisme 

Figura 84: taula dels tipus de duració. 

 

2.5.3 MURS 
 
El subapartat de l’annex de seguretat estructural 4.1.3 Murs ens diu que la seguretat estructurals dels 
murs de pedra que formen la planta semisoterrani (murs perimetrals i murs intermedis), els murs de 
pedra perimetrals que formen la planta baixa i els mus de maó que formen la planta pis compleixen 
amb els criteris de seguretat estructural establerts per normativa. 
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2.6 DIAGNÒSTIC 
 
 
De tota la feina realitzada fins ara podem extreure una sèrie de conclusions al voltat l’estat de 
l’edifici,a continuació es detalla cada una d’elles: 
 
Gràcies a la memòria descriptiva ( l’evolució de Can Muscó ) i la memòria constructiva podem definir 
que aquesta edificació té un  gran valor històric pel municipi de Vilanova del Camí, d’aquesta manera la 
proposta d’intervenció haurà de tenir en compte diferents singularitats de la masia.  
 
Amb el peritatge es pot precisar els següents conceptes relatius a la seguretat estructural de l’edifici: 
 
 
-A partir de l’apartat 4.1 L’anàlisi de la seguretat estructural: fonaments, es defineix que els fonaments 
de les diferents façanes no compleixen la seguretat estructural, d’aquesta manera s’haurà d’ampliar la 
fonamentació correguda de les diferents façanes. 
 
-L’estructura vertical formada per maçoneria compleix la normativa, d’aquesta manera no tindrem que 
realitzar cap tipus de intervenció. Encara que haurem d’executar intervencions per millorar el seu 
aspecte visual per solucionar les lesions que pateix. 
 
-L’estructura horitzontal del projecte necessita dos tipus d’intervencions, la primera correspon al 
augment de la resistència a flexió d’algunes bigues que formen els forjats de planta baixa i planta pis, i 
el segon tipus d’intervenció consisteix en intervencions a zones concretes de les bigues dels forjat de la 
planta baixa i planta pis a causa dels fongs de podriment (Veure plànol 11 Proposta de rehabilitació: 
intervencions). 
 
Veiem  també que els elements que composen l’estructura no es troben protegits amb cap sistema 
adequat contra el foc, d’aquesta manera s’hauran de realitzar les intervencions necessàries per el 
compliment de la normativa contra el foc. 
 
-Per una altre banda les parets realitzades amb fàbrica de maó compleixen la seguretat estructural 
necessària i com no tenen lesions aparents no haurem de realitzar cap projecte d’intervenció per 
millorar la seva seguretat estructural. Encara que haurem d’efectuar intervencions per millorar el seu 
aspecte visual a causa de les lesions que pateixen. 
 
 
Si tenim en compte la identificació i el anàlisis de lesions es pot identificar les deficiències de salubritat 
necessàries per poder complir els paràmetres mínims d’habitabilitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 RECOMANACIONS PER A LA INTERVENCIÓ 

2.7.1 INTERVENCIÓ EN LES HUMITATS 

2.7.1.1 Humitats de filtracions 
 
Tenim dos tipus de filtracions a l’edifici de Can Muscó, les filtracions per coberta i de façana. 
 
Les filtracions per coberta són causades pel trencament de la tela asfàltica a causa de l’aparició de 
vegetació a la coberta. Aquesta lesió es solucionarà amb la construcció d’una nova coberta com explico 
a l’apartat 3.2.4.Solucions estructura: coberta plana no ventilada. 
 
Les filtracions de façana són causades també pel trencament de la paret degut a l’aparició de vegetació 
en bona part de les façanes. D’aquesta manera per evitar les humitats de filtració tindrem en compte 
l’apartat 2.6.2. Intervenció en façanes: aparició de vegetació. 
 

2.7.1.2 Humitats capil·laritats6 
 
Les fases de la intervenció per solucionar les humitats de capil·laritat que apareixen al semisoterrani 
són les següents (veure plànol 15 detall constructiu per solucionar la humitat del semisoterrani): 
 
1-Reconeixement de la causa que provoca el fenomen. 
La humitat ascendent es manifesta de manera difusa a la base de la paret, la causa llavors és una font 
constant a causa de la capa freàtica. 
 
2-Interceptació de l’aigua. 
La intercepció de l’aigua a través d’una barrera vertical serveix quan en la proximitat dels fonaments hi 
ha capes de terreny impermeable, de manera que l’aigua es pugui dirigir cap a sota d’aquest 
fonaments, es tracta de crear pous filtrants a una distància de com a mínim dos metres dels fonaments. 
 
3-Obsturació de l’ascensió. 
 
Aquesta fase consisteix en construir una barrera que bloquegi el porus del material, a la base de la 
paret. La barrera que farem servir serà química i es realitza a través de la impregnació o injecció de 
preparats químics a baixa, mitja i alta pressió. 
 
4-Eliminació de la humitat. 
La tècnica de sanejament de la paret mullada que utilitzarem és la instal·lació de electro-osmosi-foresi. 
 
5-Eliminació dels efectes induïts. 
Es tracta del sanejament dels danys produïts per la humitat, eliminant floriments, fongs ... Mitjançant 
tractaments contra les sals, fungicides, antibactèrics etc... 
 
6-Protecció i prevenció. 
Protegirem les estructures sanejades amb tractaments hidròfugs o impermeabilitzants. 
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2.7.2 INTERVENCIÓ EN FORJATS 
 
La intervenció en les estructures de fusta és realitzen a partir de l’enderroc, la prevenció i substitució.  

2.7.2.1 Tractaments preventius per a la fusta7 
 
Els tractaments preventius contra els agents destructors biòtics o abiòtics en la fusta abans de ser 
posada a l’obra la fusta serà en profunditat amb la impregnació a pressió (autoclau).  
La fusta abans de ser posada en obra correspon a la fusta nova que substituirà les zones de les bigues 
afectades pels fongs de podriment  
 
I en el cas de la fusta que ja es troba posada a l’obra serà en profunditat amb la injecció a pressió. 
 
El tractament preventiu contra el foc consistirà en un tractament d’ignifugació superficial, que es portarà 
a terme a través d’un recobriment de la fusta amb productes que presenten una bona reacció al foc, en 
el nostre cas com volem mantenir la fusta vista utilitzarem pintures o vernissos ignífugs. 
 

2.7.2.2 Fongs de podriment 
 
Com he comentat prèviament les zones de les bigues que tenen lesions causades pels fongs de 
podriment seran substituïdes per noves peces de fusta amb les mateixes característiques que les 
originals i amb elements que permetran l’encaix d’aquestes noves peces. 
 
 

2.7.2.3 Substitució8 
 
La substitució de la zona malmesa de les bigues que han estat atacades pels fongs de podriment 
(Veure plànol 11 zones de les bigues que seran objecte d’intervenció ), es realitzarà seguint els 
següents fases: 
 
1-Descarregament de la zona afectada per la intervenció. 
2-Estintolament dels elements en què s’ha previst actuar. 
3-Eliminació de la fusta malmesa i obtenció d’unes superfícies perfectament sanejades. 
4-Preparació d’una pròtesi que tingui les mateixes dimensions que el material eliminat o bé, composta 
per diverses peces que convenientment encolades reconstitueixen la secció original.  
És molt important fer aquesta pròtesi amb fusta de les mateixes característiques, antiguitat i grau 
d’humitat que la peça a reparar. 
També cal tenir present el tipus de geometria d’unió més idoni per a les tensions de treball que es 
produiran a tracció o rasants, deixant petits encaixos o amb empalmaments d’espiga o de penella. 
5-Perforació de les peces per donar pas als perns de fixació. 
6-Encolat de les superfícies de contacte, si es considera convenient. 
7-Fixació de la pròtesi amb els perns roscats. 
8-Desestintolament i posada en càrrega de l’estructura. 
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2.7.2.4 Increment de la capacitat a flexió9 
 
El increment de la capacitat a flexió de les bigues que no compleixen els paràmetres mínims de 
resistència (Veure plànol 11 zones de les bigues que seran objecte d’intervenció ), es realitzarà seguint 
els següents fases: 
 
1-Descarregament del sostre, tant com sigui possible. 
2-Estintolament del sostre per tal de recuperar la deformació existent. Cal tenir cura de no causar 
lesions a les parets ni a d’altres components de l’edifici. 
3-Preparació de les peces i del seu entorn, per tal de permetre l’aplicació del sistema de reforçament 
escollit. 
4-Col·locació d’un passamà d’acer pla, a la  cara inferior de la peça, a la zona on els moments positius 
són importants i connectarem el passamà a la cara superior de la peça amb perns passadors a 45 º.  
5-Retirada de l’estintolament, amb les precaucions necessàries per a una correcta posada en càrrega 
del reforçament realitzat 
 

2.7.2.5 Brutícia 
 
La reparació de la brutícia es tractarà en funció del tipus i amb la anulació prèvia de la causa.  
Tenim brutícia per dipòsit, d’aquesta manera s’estudiarà la possibilitat d’aplicar algun tipus de producte 
superficial que actuí com a repel·lent de les partícules.  
Es tracta per exemple de qualsevol producte químic que garanteixi uns resultats amb la seva 
intervenció. Si en el moment de realitzar la neteja ens trobem que tenim una adhesió molecular de les 
partícules, farem servir un dissolvent diluït d’aigua que reforça l’acció removedora de la zona bruta, la 
seva aplicació es realitzarà mitjançant projecció i raspallat.  
Totes les tècniques de neteja tenen que estar recolzades per un diagnosi previ i en funció d’aquest 
diagnosi es determinarà el tipus d’intervenció.  
 

2.7.3 INTERVENCIÓ EN FAÇANES 

2.7.3.1 L’aparició de vegetació 
 
Can Muscó en l’actualitat es caracteritza per la gran quantitat de vegetació que trobem en la façana 
nord i sud, i en menys quantitat en les altres façanes. 
Per eliminar la gran vegetació que tenim en l’edifici haurem de efectuar-ho amb molta cura per no 
danyar la façana, i a mesura que anem enretirant la vegetació, haurem de segellar les zones que 
presenten més problemàtica. 
 

2.7.3.2 Els despreniments de revestiments 
 
Per solucionar els despreniments del revestiment es procedirà a la demolició del revestiment  a causa 
de la fi de la seva vida útil, seguirem els següents passos: 
 
1- Repicat del revestiment que queda en la façana. 
2- Sanejament de les façanes. 
3- No anivellarem els paraments verticals per aconseguir una major fixació del sistema de rehabilitació 
de la façana que s’explica en l’apartat 2.6.2. Intervenció en façanes. 
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2.7.3.3 Fissures i esquerdes en paraments verticals 
 
A Can Muscó no hi ha presència de fissures que comportin problemes estructurals en la façana. 
 
Com en les anteriors lesions mencionades, és molt important realitzar un diagnòstic lo suficientment 
rigorós per establir els tipus de mesures que es portaran a terme.  
 
Les fissures que apareixen en el nostre cas són d’origen mecànic i no són el reflex d’un moviment del 
suport. Per aquest motiu com haurem de realitzar un revestiment nou en totes les façanes d’acord a 
l’apartat 3.2.4. Solució estructura: façana, aquestes fissures es solucionaran al mateix temps.  
 

2.7.3.4 Brutícia10 
 
Segons les nostres tipologies de façanes (pedra calcàrea, arenisques i maons amb revestiment) el 
mètode de neteja serà la projecció de pols de vidre micronitzat amb microfi. 
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3 PROPOSAL FOR REHABILITATION OF CAN MUSCÓ AS A COTTAGE11 

3.1 PROPOSAL FOR INTERVENTION 

3.1.1 REHABILITATION CRITERIA 
 
The proposal for the rehabilitation of Can Muscó consists of modifying the essential components in 
order to achieve a cottage which could improve tourism to the village, by fulfilling the requirements of 
the decree 313/2006 which regulates cottages. (See the plan 11 intervention that will be carried out in 
the proposal for the rehabilitation.) 
 

3.1.1.1 Decree  313/2006             
 
This decree specifies the minimum requirements for cottages, which are the following: 
 
-The livability of the bathrooms has to be 2,50 m2. 
-All rooms will have a bathroom with a shower or bathtub, washbowl, toilet and a plug next to the 
washbowl. 
 
-The individual rooms will have a livability of 8 m2 for single rooms, 12  m2 for double rooms, 14 m2  for 
rooms which can sleep 3 persons and 16 m2

  for rooms which can sleep four persons.  
 
-The furniture for the rooms will be a bed, a bedside table, a closet, a chair, point of light and a switch to 
the side of the bed. 
 
-The single beds will have a width of 90 cm and the double beds will have a width of 1,35 m. 
 
-The dining room will have sufficient capacity for the number of licensed spaces. The livability of the 
chamber will be 18 m2 with up to 6 seats and it will be increased at 1m2 per each place. 
  
-Have a minimum capacity of three double bedrooms and five places. 
 

3.1.1.2 The technical building code             
 
The sections of the technical building code that have been used for the rehabilitation proposal are the 
following: 
 
-SUA safety of use: to insure that the normal use of the building poses no risk of accident to people. 
-SUA 9 accessibility: to ensure that wheel chair bound (with impaired mobility and communication) 
people are able to access and move about the building under the terms foreseen in the specific 
regulations. 
-SE-AE structural safety: to insure against damages to the building or any part thereof originating in or 
affecting the foundation, supports, beams, framework, load-bearing walls or other structural elements 
which could jeopardise the building’s mechanical resistance and stability. 
-HS Safety, hygiene and environmental protection to acceptable levels of healthiness and water 
tightness inside the building and to prevent any damage to surrounding environment, guaranteeing 
appropriate management of all kinds of waste. 
-HE Energy savings and thermal insulation to ensure the rational use of the energy needed for the 
building to be run properly. 
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    IInnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  tthhee  ttrraassllaattiioonn  ffrroomm  ttooppiicc  ddiiccttiioonnaarryy  ooff  aarrcchhiitteeccttuurree,,  uurrbbaanniissmmee  aanndd  ccoonnttrruucccciioonn..  

 
And to carry out the design and the calculation of the installations the following regulations have also 
been used: 
-ICT (common infrastructure telecommunications):  telecommunication installations. 
-Low voltage electrotechnical regulation: electric supply. 
-Regulation on indoor heating/Air-conditioning ( RITE-07): installation of the heating. 
 

3.1.2 CRITERIA FOR THE MINIMUM REQUIREMENTS OF THE HABITABILITY 
 
Can Muscó will be a cottage whose basement, ground floor and the deck will be used by everyone who 
will be spending time in the building and on the first floor will be the private rooms. (See the plan 11-14 
proposal of intervention by plants and sections of the building) 

3.1.2.1 General requirements which affect the whole of the building             
 
Characteristics 
 
- Accessible for wheel chair bound people. 
- Ensure the structural safety of all the elements of the building 
- Waterproofing against the rain waters and protection against moisture. 
- Fulfil the parameters of sound and thermal insulation. (HE 1 and HR) 
- The wearing surface should be resistant and moderate use. 
 
Installations 
 
-Plumbing: cold water and hot water supply by a system of solar collectors, solar batteries and diesel 
boiler. (CTE HS 4 and HE-4)  
-Electric supply and lighting: according to the Low Voltage Electrotechnical Regulations.  
- Access to telecommunications, audio-visual and information services pursuant to the provisions of the 
specific regulations. 
-Drainage: connection to the public sewerage utilities. (HS 5) 
-Ventilation installations, guarantee the quality of the air in the entire building (HS 3) 

3.1.2.2 Rooms of the cottage Can  Muscó 
 

Rooms in 
the 
basement 

Livability 
(m2) 

Rooms on the 
Ground floor  

Livability 
 (m2) 

Rooms on the 
First floor 

Livability 
 (m2) 

Gym  50 Reception 14,20 Bedroom1 19,72 
Bathroom
1 

6,13 Entry hall  9,46 Bathroom 3 7,85 

Sauna 6,62 Living room 43,28 Bedroom 2 21 
Locker 
room 1 

4,39 Kitchen 8,24 Bathroom 4 7 

Locker 
room 2 

4,39 Bathroom 2 5 Bedroom 3 17 

Playroom 44,31 Ancillary space 
hot water 

4,22 Bathroom 5 4,85 

Box room 

22,80 Ancillary space 
for the swimming 
pool 
 

7,8   

Figure 85: table of surfaces of the rooms that forms the cottage of Can Muscó. 
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3.1.3 ENERGETIC AND ENVIRONMENTAL CRITERIA 
 
We will have solar collectors to make hot water with solar energy. 
Environmental considerations are the main important objectives for the rehabilitation of Can Muscó. 

3.1.3.1 Solar thermal energy 
 
With this solar thermal energy we can get hot water, the provision of solar collectors in the building 
means that the Can Muscó can exploit the resources that are accessible, this allows us to have a more 
sustainable building.  

3.1.3.2 Materials use 
 
The fulfilment of the CTE on the thermal insulation facades of our building allows us to have lesser of 
heat, in this way we will need less energy to heat the rooms of the house and the cost of heating will 
also be reduced. 
 
The system of insulation that guarantees the fulfilment of the CTE will be located outside the facades, 
because it will give us better results of our building. 

3.1.3.2.1 Waste management 

 
On the site we will classify the construction waste and demolition, separating them into ceramics, 
metals, wood, glass and dangerous waste.  
 
Inert waste produced from the demolition and construction will be hauled to a specific waste landfill site, 
construction and demolition treatment work facility or the recovery or waste disposal centre, located 
10km away. 

3.1.4 CRITERIA OF ACCESSIBILITY12 
 
Below are the parameters on which the accessibility of Can Muscó is based : 

3.1.4.1 Lift 
 
The electric lift, with dimensions 1,40 x 1,10 m, 1,20 of the surface, capacity for 8 persons, 630 kg rated 
load, with a door 0,9 m, power of 4,7 Kw and velocity 1m/s. 
 
The doors of the cabin and the complex are automatic, with a minimum width of 0.80 m, and in front of 
these we have a space like a circle with a diameter of 1.50 m. 
 
The lift will have 4 stops: on the basement, ground floor, first floor and to the flat roof. 
The electric lift is Syn630-03 from the company “Thyssenkrupp” elevators, without place for machinery 
and situated outside of the building.  
 
 
 
 

                                                 
12

 Information from the technical building code, section SUA accessibility and form the company Thyssenkrupp 
Elevadores. 
  

The electric lift is situated outside the building within a supporting structure and it is located next to the 
balconies, because it will reduce the changes to the building.      
                 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Figure 86: plan of Syn630-03 Figure 87: sección of the lift Syn630-03. 

3.1.4.2 Itinerary accessible 
 
-Doors will have a width of 0.80 m at least and a height of no less than 2.00 m. The door handles are 
powered by mechanisms of pressure or levers which are able to open with a single hand and a height 
between 0.8 -1.2 m. 
 
-In the two sides of the doors there must be a horizontal free space on the route in the door with a 
diameter of 1.20 m. 
 
 -The corridors have a minimum width of 1, 20 m. 
 
-In the accessible itinerary of the building, to ensure the manoeuvrability of a wheelchair, we must 
consider that the minimum diameter needed to carry out a complete turnaround is 1, 50 m in the 
entrance hall and before the elevator. 
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3.1.4.3 Bathrooms and locker rooms 
 
-Can Muscó has got two en suite bathrooms and two public bathrooms for wheel chair bound people. In 
the en suite bathroom there is a shower, washbowl and a toilet. In the public bathroom on the ground 
floor there is a washbowl and a toilet and in the public bathroom on the basement there is a shower and 
a toilet. 
 
-Bathrooms which are for the use of wheel chair bound people must have a space to manoeuvre with a 
diameter of 1.5.   
 
-The doors of the bathroom and locker rooms open outwards or are sliding. In our case they are sliding. 
 
-Bathrooms must have grab bars and mechanisms. 
 
-The washbowl has to have a minimum space 70 (height) x 50 (depth) cm and a height of the upper 
face ≤ 85 cm.  
 
-Toilet: space of lateral transfer of a width ≥ 80 cm and ≥ 75 cm to the front edge of toilet. In the public 
use of the bathroom the space of transfer must be the two sides, according to the technical code the 
use of Can Muscó is for residential public use, in this way the transfer to the toilet is only necessary on 
one side. 
 
And the height of the seat must be between 45-50 cm. The toilet will need two bars to support on both 
sides, separated between 65-70 cm. 
 
 
-Shower: space of lateral transfer with a width ≥ 80 cm to the side of the seat. Next to the seat will have 
bars with horizontal support on at least two walls which form corner and a vertical bar on the wall at 60 
cm from the corner or from the seat back. 
 
The seats of support will be with the dimensions 40 (depth) x 40 (width) x 45-50 cm (height). And with 
an area of lateral transfer ≥ 80 cm to the side. 
 

3.1.4.4 Kitchen 
 
In the kitchen there will be a space to manoeuvre with a diameter of 1.50 m free. The height of the stove 
will be ≥ 85 cm. The space under the sink and the kitchen will be at least 70 (height) x 80 (width) x 60 
(depth) cm. 
 

3.1.4.5 The main room 
 
The main room must guarantee a space to manoeuvre with a diameter of 1.50 m. 
 

3.1.4.6 Bedrooms 
 
The bedroom must guarantee a space to manoeuvre with a diameter of 1.50 m. A space for transfer to 
one side of the bed with a width ≥ 90 cm and a threshold at the foot of the bed with a width of ≥ 90 cm. 
 

3.1.4.7 Outbuilding 
 
We will need a hydraulic lift L 650 to make the swimming pool accessible for wheel chair bound people. 
The hydraulic lift L 650 is formed by a stainless-steel structure in which it is adapted to the central part, 
the hydraulic mechanism that supports the seat and laterally has a scale for an assistant.  
To make the terrace of the ground floor completely accessible will need a space to manoeuvre in 
diameter 1.20 m and with carpentry at the same level of the wearing surface. 
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3.2 CONSTRUCTIVE SOLUTIONS FOR THE INTERVENTION PROPOSAL 

3.2.1 THE PREVIOUS PROCESSES 
 
The previous processes to the rehabilitation will consist in the disconnection of intake pipes and in the 
elimination of the plants which are in the building. (See map 11 interventions to be carried out). 
 
The previous processes of the rehabilitation about the disconnection of intake pipes will be the 
following:  
 
-Disconnection of the water main. 
-Disconnection of the electric intake pipes. 
-Disconnection of the drain pipes. 
 
The previous processes of the elimination of the plants which we find in Can Muscó are: 
-Clearing of shrubs and herbs, in the interior and exterior of the building, with lawnmower for that matter.  
-Cleaning of shrubs and herbs located in vertical walls. 
 

3.2.2 DEMOLITION AND DISMANTLING 
 
The debris which will be produced by the demolition and the dismantling in this proposal for the 
rehabilitation will be carried out by manual means, below are detailed these procedures (see plan 11 
interventions to be carried out):  
 
-Demolition of the non-ventilated flat roof.  
-Demolition of the ceiling plaster. 
-Demolition of the beamed ceiling. 
-Demolition of partition walls made of stock bricks.  
-Demolition of the slab wearing surface. 
-Demolition of the outside wearing surface.                          
-Demolition of the outside wearing surface made of stones with stripping out process.  
-Demolition of the inner cladding on walls and the ceilings. 
-Demolition of the ceramic tiles. 
 
The dismantling that will be carried out in the proposal for the rehabilitation is related to the various 
installations which are in the building and are the following: 
 
-Dismantling of the electric supply. 
-Dismantling of the water supply. 
-Dismantling of the sanity fittings, floor cupboard and hang-on-wall cupboard which are located in the 
kitchen. 
 
In addition to the demolition and dismantling openings of gaps will be implemented with manuals media 
in the speckled rubble walls and stock brick walls in order to install the lift.    
 

3.2.3 EARTHWORK 
 
We will strip all the ground which is situated next to the east façade of the basement, because in this 
façade there will be two windows, to improve the possibilities of this area. 
 
We will remove the top soil from all the ground next to the Can Muscó 
 

3.2.4 SOLUTIONS FOR THE STUCTURE13 

3.2.4.1 Foundations 
 
In the section 4.1 Analysis of the structural safety of the foundations we can define that the foundation 
of the façades walls does not comply to the structural safety. For this reason we need an underpinning 
foundation by extending reinforced concrete under the existing one. 
 

3.2.4.2 Façades 
 
The façades according to the section 4.1 Analysis of the structural safety of the wall comply to the 
structure safety but if we consider the section 4.6 Thermal, the façades do not comply to the 
parameters. 
 
For this reason we will use a new external insulation system of insulation from the company Knauf 
ETICS with mineral wool. This system is really useful for rehabilitations. (See plan 17-20 finishes) 
 
We will do the following steps to rehabilitate our façade: 
 
1- After the place of the profile for the application of the insulation of the supporting wall, we shall apply 
the mortar adhesive around the perimeter of the panel of mineral wool, addition three interior priming, 
occupying 50% of the surface. 
 
2- The mineral-wool panels have to be placed in ascending direction, with vertical discontinuous joint. 
 
3- The fixing of the mineral-wool panels are supplemented by fixing lugs, minimum length the same as 
the thickness of the insulation plus 30 mm. 
 
 
4-We will place the reinforcement bands in the corners, perimeters of windows and in the critical points 
of the façades. 
 
5- Finally, We will put the reinforcement bands, the priming and the weather cladding. 
 

3.2.4.3 Ventilated flat roof 
 
In the roof of Can Muscó we will have new waterproofing, because the actual waterproofing is broken 
and we have moisture in the first floor. But placing new waterproofing is not enough because the actual 
roof does not satisfy the thermal requirements. 
 
In this way we will use the insulation “roof panel” made of mineral-wool from the company Knauf, as 
sound and thermal insulation of the roof, we will follow these steps: 
 
1- We will do the demolition of the actual roof, without demolishing the beams that form the support, 
because I have referred in the paragraph 3.2.1 Structure solution: structure of wood that we will only 
replace the areas damaged by the fungus of rot in the wood beams. 
 
2- We will create a pending between 1% to 5% with air entrainment concrete of cement CEM II / AP 
32.5 R and additive, with an average thickness of 10 cm. 

                                                 
13
 Information of  the façades and roofs rehabilitations from the Knauf company . 
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3- We will place the thermal insulation with “roof panels” of mineral-wool with a thickness of 40 mm, it 
will be fixed with fixing lugs which has the same thickness. 
 
4-We will put the waterproofing and a geotextile sheet. 
 
5-We will collocate cement slabs (20 x 20) with cement adhesive which has high resistance to abrasion 
and reduced absorption of water. 
 

3.2.4.4 Not ventilated flat roof 
 
The flat roof of the playroom on the basement is at the same time the wearing surface of the garden 1, 
the system that we will use is the next: 
 
1-Wearing surface made of cement slabs which measure are 40 x 40 cm with standards. 
2-We will collocate a geotextile sheet and waterproofing. 
3-We will use an insulation made of polythene with a thickness of 50 mm. 
4-We will make a pending with a board of hollow brick which measures  80x25x1,5 cm lean on partition 
walls made of  hollow brick. 
6-Floating stoneware slabs with standards from the company “Tau ceràmica” for wearing surfaces 
situated in the exterior. 
 

3.2.4.5 Partition walls made of stock bricks 
 
The partition walls will be made with perforated brick whose dimensions are 26 x 14 x 5 cm. After the 
construction of the wall, we will need an inner cladding. 
 

3.2.5 SOLUTIONS FOR THE CLADDINGS 
 

3.2.5.1 Inner cladding 
 
Plastering 
 
The interiors walls will be plastered, before this we will clean the surface and prepare it in order to 
plaster it. After we will paint the walls with white plastic paint. (See map 17-20 finishes) 
 

3.2.5.2 Ceramics tiling 
 
The ceramic tiling of the bathrooms and the kitchen will cover all the walls of these rooms. We will 
remove the old ceramic tiling and we will place a new ceramic tiling made of slabs which measure 10 x 
20 cm adhered with a dubbing cement adhesive. 
 
 

3.2.5.3 Wearing surface 14 
 
We will make a classification about the conditions of the wearing surface in order to determine the 
intervention on them. (See map 17-20 finishes) 
 

Conditions 
of the 
wearing 
surface 

Description 

1 The wearing surface is old, but with some repairs can be used. 
2 The wearing surface is really old and we want to change it for another more 

modern surface. 
If the surface is flat enough,  we will collocate the new wearing surface on the old 
wearing surface. 

3 If the surface is not uniform, and the old wearing surface is not well fixed, the 
surface is not flat enough and the pieces are in bad condition, we will remove them 
and prepare the surface in order to collate a new one. We will do a new grid slab 
with air entrainment concrete and reinforcing bars. (See plan 15 construction detail 
of grid slab. 

Figure 88: classification about the conditions of the wearing surface. 

 
Descriptions of the conditions of the wearing surface areas of Can Muscó: 
  

Conditions of 
the wearing 
surface 

Areas of  Can Muscó 

1 Outside wearing surface  ground floor garden 
2 

2 Outside wearing surface ground floor garden1 
2 Outside wearing surface balcony first floor 
2 Ground floor 
2 First floor 
2 Stairs 
2 Living room(Z.6) 
3 Basement 

Figure 89: classification about the wearing surface condition of the areas of Can Muscó. 

 
It must take into account that the interior wearing surface which is located on the ground floor and on 
the first floor has been repaired recently, for this reason they are in better condition. 
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CCeeaacc,,  SS..AA  ii  aauuttoorr  JJuuaann  ddee  CCuussaa,,  ppààgg  118844..  
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We will define the intervention according to the conditions of the wearing surface: 
 

Conditions of 
the wearing 
surface 

Interventions 

1 -Repair the damaged areas with mastic. 
-Clean the surface that we want to repair. 
-Clean the surface more intensively and repair the surface. 
-Priming with two of veneer. 

2 -Clean the surface. 
-We will remove the product polishes with a hard brush and water with 
bleach. 

3 - Removing the old wearing surfaces, which have bad conditions. 
-Prepare a  with concrete or mortar a new ground slab. 

Figure 90: classification about the condition of the wearing surface and the interventions which they need. 

 
 
 -The wearing surface that we will use in the proposal of rehabilitation are: 
 

Areas of Can 
Muscó 

Type of wearing surface 

Garden 1 Floating stoneware slabs with standards from de company “Tau 
ceràmica” for wearing surfaces situated in the exterior. 

Bathroom Stoneware slabs, dimensions 25 x 25 cm with cement adhesive 
which is high resistance to abrasion and reduced absorption of 
water. 

Kitchen 

Basement 
Stoneware slabs, dimensions 25 x 25 cm with cement adhesive. Ground floor 

First floor 
Balcony of first floor Stoneware slabs, dimensions 25 x 25 cm with cement adhesive 

which is high resistance to abrasion and reduced absorption of 
water. 

Figure 91: classification about the areas of Can Muscó and the type of wearing surface which we will use. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.6 SOLUCIONS FOR THE CARPENTRY 

3.2.6.1 External metal structure work 
 
We will substitute the external wood carpentry with an external metal structure work, this new carpentry 
will guarantee more thermal and acoustic efficiency. 
 
The external metal structure work will open outwards with double leaf or will be sliding, it depends on 
their situation of the company TECHNAL. 
 
 

 
Figure 92: external metal structure work from the company TECHNAL. 

 

3.2.6.2 Internal woodwork 
 
In the proposal for rehabilitation of Can Muscó we will find two types of internal woodwork the same as 
the external metal structure work, the internal woodwork will open outwards or will be sliding, it depends 
on their location. 
 
The type of the Wood will be solid wood and made from Pine tree. 
 
The external metal structure work will open outwards or will be sliding, it depends on their situation of 
the company TECHNAL. 
 
The sliding doors that we will use have a system from company Saheco. These doors have an exterior 
slide at the top of the door that allow the movement of the door.(See plan 17-20 finishes) 
 
 

 
 

Figure 93: system used to collocate de sliding doors from the company Saheco. 
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3.2.6.3 Glazing 
 
The glazing will be used in windows, casement exterior doors and in the enclosure walling of 
the playroom on the basement. 
 
The glazing of windows and casement exterior doors will be double glazing from the company Isolar 
Neutralux "VITRO CRISTALGLASS". 
 
 

 
Figure 94: scheme about the double glazing from the company Isolar Neutralux "VITRO CRISTALGLASS". 

 
The enclosure walling of the playroom comes from the company Templex and it will consist of a plate 
glass with a thickness of 4 mm. 
We have a big enclose walling therefore we need some piers that will make the structure more rigid, the 
piers and the enclosure walling have the same thickness. 
 

 
Figure 95: scheme about the enclosure walling form the company Templex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.7 SOLUTIONS FOR OUTBUILDINGS 

3.2.7.1 Swimming pool15 
 
Before doing the new cladding of the swimming pool, we have to study the conditions of the support 
with different tests. 
  
With the visual recognition we could not appreciate the conditions of all the surface of the pool due to 
the dirt which is found in the interior of the swimming pool. 
 
It is likely that the cladding of the swimming pool has irregularities in the surface.  
This area should be levelled with concrete adhered with epoxy pitch. 
 
If with a different test we identify different damp patches, these areas and in a distance of 30 cm, will be 
treated by injecting epoxy pitch. 
 

3.2.7.2 Ancillary space for hot water and ancillary space for the swimming pool 
 

The intervention in the ancillary space for hot water and the swimming pool consists of the replacement 
of the old metal door with a new one. 
 
The monitor roof of the ancillary space of the swimming pool are not in good condition, in this way we 
will have to replace the old spanish tiles. The new spanish tiles that we will use will be ceramic spanish 
tiles with lime mortarM-20. 
 

The ancillary space for hot water will be expanded because we will need more space for the installation 
of hot water with a solar energy. 
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4 ANNEX  

4.1 ANÀLISI DE LA SEGURETAT ESTRUCTURAL16 

4.1.1 FONAMENTS 
 
L’anàlisi de la seguretat estructural dels fonaments recaurà en els fonaments del mur que forma la 
caixa d’escala i en els fonaments de les parets de façana. 
 
Calcularem si la fonamentació existent és suficient i adequada per suportar les càrregues que li arriben 
de tot l’edifici. 
 
Si aquest projecte es portés a terme, per poder fer una anàlisi de seguretat  estructural s’hauria de 
realitzar una sèrie de cates en els llocs més desfavorables de la fonamentació i la comprovació de la 
profunditat de les fonamentacions. 
 
Per realitzar el càlcul tindrem en compte les següents dades: 
 

Coeficients Alçades 

Sobrecàrregues d’ús 1,5 
 Planta pis 2,84 m 

Sobrecàrregues de neu 1,35 Planta baixa 3,62 m 

Càrrega permanent 1,35 Planta 
semisoterrani 

3,75 m 

Sobrecàrrega d’envans 1,5  
Pes propi sostre 1,35 
Pes propi paret 1,35 

Figura 96: coeficients utilitzats i alçades de les plantes del edifici. 
 
 
-La tipologia dels forjats que formen Can Muscó és la següent: 
 

Forjats Tipologia dels forjats 
 
Planta semisoterrani 
 

Volta rebaixada de pedra amb carreuons plans de 30 x 50 cm. 

Planta baixa 
Embigat de fusta, revoltó ceràmic, reomplert per sobre amb terra i 
l’enrajolat ceràmic pres amb morter sec. 
 

Planta pis 

Embigat de fusta, llates de fusta, solera d’obra massissa manual, 
enrajolat ceràmic pres amb morter sec i encanyissat clavat 
directament sota les biguetes i enguixat posteriorment. 
 

Figura 97: tipologia dels forjats de les diferents plantes. 
 
 
 
 

                                                 
16
 Les accions que considerem són extretes de la normativa NRE-AEOR-93, CTE SE seguretat estructural i 

recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la teràpia d’estructures de fàbrica de maó. 
  

4.1.1.1 Descens de càrregues fonamentació caixa d’escala 
 
-En el descens de càrregues intervenen: 
 
→Mur caixa d’escala de la planta coberta. 
→El forjat planta pis. 
→Mur caixa d’escales de la planta pis. 
→Forjat de la planta baixa. 
→Mur caixa d’escales de la planta baixa. 
→Mur caixa d’escales de la planta semisoterrani.  
 
Cal tenir en compte que la gran part de la volta de la Z.1 no recolza sobre la caixa d’escala, aquesta 
recolza sobre el mur de 60 cm. ( Veure plànol 2 zones que formen la planta semisoterrani). 
 

 
Figura 98: situació fonaments càlcul d’aquest apartat. 
 
 
1-Mur caixa d’escala planta coberta 
 
Concàrregues 
Tenim una fàbrica de maó massís. 
Pes propi del mur: 1.800kg/m3x 0,18 x 3,15=1.020,6 kg/m 
 
Total Qp= 1.020,6 kg/m2x1,35= 1.377,81kg/m 
 
2-Forjat planta pis 

 
Concàrregues 
Biguetes de fusta, llates de fusta, solera d’obra massissa manual, enrajolat ceràmic pres amb morter 
sec i encanyissat: 90 +5 ( llates de fusta) + 15 ( encanyissat) = 110 kg/m2 

Total Qp = 110 Kg/m2x 1,35= 148,5 kg/m2 
 
Sobrecàrregues  
Ús = 200 x1,5 = 300 kg/m2 

Neu =40 x 1,35 = 54 kg/m2 

Qsc= 300+ 54 = 354 kg/m2 
 
Qtotal= 148,5 kg/m2 + 354 kg/m2 =502,5 kg/m2 
 

Qlineal=502,5  kg/m2x 3 = 1.057,5 Kg/m 
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3-Mur caixa d’escala planta pis 
 
Concàrregues 
Tenim una fàbrica de maó massís. 
Pes propi del mur: 1.800kg/m3x 0,18 x 3,5=1.134 kg/m 
 
Total Qp= 1.134 kg/m2x1,35= 1.530,9kg/m 
 
4-Forjat planta baixa 
 
Concàrregues 
Biguetes de fusta amb revoltó de maó amb una capa de rajola ceràmica: 160 kg/m2 

Total Qp = 160 kg/m2x 1,35=216 kg/m2 
 
Sobrecàrregues  
 Ús = 200 x1,5 = 300 kg/m2 

Qsc= 300  kg/m2 

 

Qtotal=216 + 300= 516 kg/m2 

Qlineal=516 kg/m2x 3 = 1.548 Kg/m 
 
5-Mur caixa d’escala planta baixa 
 
Concàrregues 
Tenim una fàbrica de maó massís. 
Pes propi del mur: 1.800kg/m3x 0,18 x 3,9=1.263,6 kg/m 
 
Total Qp=1.263,6 x1,35= 1.705,86 kg/m 
 
6-Mur caixa d’escala planta semisoterrani 
 
Concàrregues 
Tenim una fàbrica de maó massís. 
Pes propi del mur: 1.800kg/m3x 0,18 x 4,35 =1.409,4 kg/m 
Total Qp=1.409,4 x 1,35= 1.902,69 kg/m 
 
-La càrrega lineal que rep el terreny en total és: 
 
Qlineal total = 1.377,81 Kg/m +1.057,5 Kg/m +1.530,9 kg/m + 1.548 Kg/m +1.705,86 kg/m + 1.902,69 
kg/m = 9.122,76 Kg/m x 1m = 9.122,76 Kg 
 
-Gruix fonamentació= 18 cm + (2 x 25 cm) =70 cm. 
(18 cm correspon al gruix d’escala i els 25 cm  són el gruix afegit de cada costat) 
 
-Si tenim en compte la tensió admissible del terreny és de 2 kg/cm2 tenim una superfície de contacte de 
: 
100 cm x 70 cm =7.000 cm2 
 
-D’aquesta manera tenim que : 
s= Q/ S = 9.122,76 / 7.000 = 1,3 <  2 Kg/cm2  

Compleix. No haurem d’ampliar la fonamentació. 

 
 

4.1.1.2 Descens de càrregues fonamentació murs de façana 
 
-En el descens de càrregues intervenen: 
 
→Mur façana planta coberta. 
→El forjat planta pis. 
→Mur façana planta pis. 
→Forjat de la planta baixa. 
→Mur façana planta baixa. 
→Forjat planta semisoterrani.  
→Mur façana planta semisoterrani.  
 
 

 
Figura 99: situació fonaments del càlcul d’aquest apartat. 
 
1-Mur façana planta coberta 
 
Concàrregues 
Tenim una fàbrica de maó massís. 
Pes propi del mur: 1.800kg/m3x 0,15x 1,4=378 kg/m 
 
Total Qp= 378 kg/m2x1,35= 510,3kg/m 
 
2-Forjat planta pis 

 
Concàrregues 
Biguetes de fusta, llates de fusta, solera d’obra massissa manual, enrajolat ceràmic pres amb morter 
sec i encanyissat: 90 +5 ( llates de fusta) + 15 ( encanyissat) = 110 kg/m2 

Total Qp = 110 Kg/m2x 1,35= 148,5 kg/m2 
 
Sobrecàrregues  
Ús = 200 x1,5 = 300 kg/m2 

Neu =40 x 1,35 = 54 kg/m2 

Qsc= 300+ 54 = 354 kg/m2 
 
Qtotal= 148,5 kg/m2 + 354 kg/m2 =502,5 kg/m2 
 

Qlineal=502,5  kg/m2x 3 = 1.057,5 Kg/m 
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3-Mur façana planta pis 
 
Concàrregues 
 
Aquest mur està format amb murs de tàpia i amb maó massís de 24 x 14 x 5 cm. Escollim el pes 
específic del material més desfavorable. 
 
Pes propi del mur: 1.800kg/m3x 0,42 x 2,93 =2.215 kg/m 
 
Total Qp= 2.215 kg/m2x1,35= 2.990,36 kg/m 
 
4-Forjat planta baixa 
 
Concàrregues 
Biguetes de fusta amb revoltó de maó amb una capa de rajola ceràmica: 160 kg/m2 

Total Qp = 160 kg/m2x 1,35=216 kg/m2 
 
Sobrecàrregues  
 Ús = 200 x1,5 = 300 kg/m2 

Qsc= 300  kg/m2 

 

Qtotal=216 + 300= 516 kg/m2 

Qlineal=516 kg/m2x 3 = 1.548 Kg/m 
 
5-Mur façana planta baixa 
 
Concàrregues 
Tenim maçoneria de pedra calcària compacta. 
Pes propi del mur: 2.600kg/m3x 0,42 x 3,81=4.160,52 kg/m 
 
Total Qp=4.160,52 x1,35= 5.616,7 kg/m 
 
6-Forjat planta semisoterrani 
 
Concàrregues 
 

Pes propi de la volta :400 Kg/ m2  
Pes farcit de rebles i terra : 450 Kg/ m2 
Total Qp = (400+ 450 ) kg/m2 x 1,35=1.147,5 kg/m2 
 
Sobrecàrregues  
 Ús = 200 x1,5 = 300 kg/m2 

Qsc= 300 kg/m2 

 

Qtotal=1.147,5+ 300=  1.447,5 kg/m2 

Qlineal= 1.447,5 kg/m2x 3 = 4.342,5Kg/m 
 
7-Mur façana planta semisoterrani 
 
Concàrregues 
Tenim maçoneria de pedra calcària compacta. 
Pes propi del mur: 2.600kg/m3x 0,66 x 5,35=9.180,6 kg/m 
 
Total Qp=9.180,6 x1,35= 12.393,81kg/m 
 

La càrrega lineal que rep el terreny en total és: 
 
Qlineal total = 510,3 Kg/m +1.057,5 Kg/m +2.990,36 kg/m + 1.548 Kg/m +5.616,7 kg/m + 4.342,5 + 
12.393,81 kg/m =28.459,17 Kg/m x 1m = 28.459,17 Kg 
 
Si tenim en compte la tensió admissible del terreny és de 2 kg/cm2 tenim una superfície de contacte de 
: 
66 cm x 83 cm =5.478 cm2 
 
D’aquesta manera tenim que : 
 
s= Q/ S = 28.459,17 / 5.478 = 5,19 <  2 Kg/cm2  

 

No Compleix, haurem d’ampliar la fonamentació de les parets de façana de Can Muscó. 

 

4.1.2 FORJATS 17 
 

3.Factor kmod 
18

 
 
Com tenim fusta massissa, classe de servei 1 i una classe de duració de la carga permanent, disposem 
d’un factor Kmod de 0,6. 
 

4.Coeficients parcial de seguretat 
19

 
 

Si disposem de fusta massissa llavors el nostre coeficient parcial de seguretat del material (γγγγM)  és de 
1,30. 
 

5. Factors de resistència a flexió i a tallant 
20

 
 
El factor de resistència a flexió i a tallant l’aconseguim gràcies al document bàsic SE-M (Seguridad 
estructural de la Madera) i la taula E.1 
 
La fusta que correspon a l’embigat de Can Muscó és fusta conífera de pi, amb la classe resistent C 18, 
Fmk= 18 N/mm2, Fvk= 3,4 N/mm2  i mòdul de elasticitat 9.000 N/mm2. 
 
Les bigues de fusta tenen una secció irregular de aproximadament 20 cm de diàmetre i la longitud 
més desfavorable de les biguetes és de 5,73 m. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Informació del document bàsic SE-M ( Seguridad Estructural de la Madera), manual de diagnosi, patologia i 
intervenció en estructura de fusta i apunts de la assignatura Patologia, Recàlcul i diagnosi, optativa de la línia B 
Edificació. 
  
18

 Taula 2.4 del Document bàsic SE-M ( Seguridad Estructural de la Madera). 
19

 Taula 2.3 del Document bàsic SE-M ( Seguridad Estructural de la Madera). 
20

 El factor de resistència a flexió i a tallant l’aconseguim gràcies al document bàsic SE-M ( Seguridad estructural 
de la Madera) i la taula E.1. I el mòdul d’elasticitat (N /mm

2
) del pi extret del llibre Manual de diagnosi, patologia i 

intervenció en estructures de fusta pàg.82. 
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Forjat planta pis
21

 
 
Concàrregues 
Biguetes de fusta, llates de fusta, solera d’obra massissa manual, enrajolat ceràmic pres amb morter 
sec i encanyissat: 90 +5 ( llates de fusta) + 15 ( encanyissat) = 110 kg/m2 

 

Total Qp = 110 Kg/m2x 1,35= 148,5 kg/m2 
 
Sobrecàrregues  
Ús = 200 x1,5 = 300 kg/m2 

Neu =40 x 1,35 = 54 kg/m2 

Qsc= 300 + 54 = 354 kg/m2 
  
Qtotal= 148,5 kg/m2 + 354 kg/m2 = 502,5 kg/m2 
 

1-Càlcul que rep la biga 
 
Si considerem un intereix més desfavorable a causa de l’estructura radial tenim un i= 0,5m. 
 
Q=5,02 KN/m2 x 0,5m= 2,51 KN/ml 
 
2-Càlcul d’ inèrcia, moment i tallant de la biga 
 

Càlcul d’inèrcia : ¼ ·( π .r 4) = 7,85 x 10-5 m4   Moment:  = 10,3 Kn·m 

Tallant de la biga:  = 7,19 Kn 

 
3-Càlcul de la fletxa de la biga 
 

 x   = 0,049m  →     0,049 m < L/500 → 0,049 m < 0,0011 m → No compleix 

 
 
4-Resistència de càlcul a flexió 
 

Fmk= 18N/mm2  → Fmc =18· = 18· =  8,3 N/mm2 

 
 
5-Resistència càlcul tallant 
 

Fvk= 3,4 N/mm2   →Fvc= 3,4· = 3,4·   = 1,57 N/mm2 

 

6-Resistència biga a flexió 
 

σmàx  = 13,12 N/mm2      →13,12 N/mm2  < 8,3 N/mm2  → No compleix 
 

Calcularem la resistència de la biga a flexió de les següents bigues més desfavorable: 
 

L= 4,66 → Moment:  = 6,8 Kn·m →σmàx  = 8,66  N/mm2       

 8,66N/mm2  < 6,8 N/mm2  → No  compleix 

                                                 
2211

  LLeess  aacccciioonnss  qquuee  ccoonnssiiddeerreemm  ssóónn  eexxttrreetteess  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  NNRREE--AAEEOORR--9933..        

 

L= 4,24 → Moment:  = 5,64  Kn·m →σmàx  = 7,18 N/mm2       

8,04 N/mm2  < 6,8 N/mm2  → No compleix 
 

L= 3,77 → Moment:  = 4,46  Kn·m →σmàx  = 5,68  N/mm2       

5,68 N/mm2  < 6,8 N/mm2  → Compleix 
 
7-Resistència biga a tallant 
 
Q correspon al tallant de la biga:  = 5 Kn  →  Zmàx  = 0,24 N/mm2 

0,24 N/mm2  < 1,57  N/mm2 → Compleix 
 
8-Deformació diferida 
 
δdif=δini xΨ2x Kdef =0,049 m x 1,5 x0,6 = 0,044 m 
 
 
Forjat planta baixa 
 
Concàrregues 
Biguetes de fusta amb revoltó de maó amb una capa de rajola ceràmica: 160 kg/m2 

Total Qp = 160 kg/m2x 1,35=216 kg/m2 
 
Sobrecàrregues  
 Ús = 200 x1,5 = 300kg/m2 

Qsc= 300  kg/m2 

 

Qtotal=216 + 300 = 516 kg/m2 

 

1-Càlcul que rep la biga 
 
Si considerem un intereix més desfavorable a causa de l’estructura radial tenim un i= 0,5m. 
 
Q=5,16 KN/m2 x 0,5m= 2,58 KN/ml 
 
2-Càlcul d’ inèrcia, moment i tallant de la biga 
 

Càlcul d’inèrcia Moment: ¼ ·( π .r 4) = 7,85 x 10-5 m4 Moment:  = 10,58 Kn·m 

Tallant de la biga:  = 7,39 Kn 
 
3-Càlcul de la fletxa de la biga 

 

 x  = 0,051 m   →            0,051 m < L/500 → 0,051 m < 0,011m → No Compleix 

 
 
4-Resistència de càlcul a flexió 
 

Fmk= 18 N/mm2  → Fmc =18· = 35· =  8,3 N/mm2 
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5-Resistència càlcul tallant 
 

Fvk= 3,4 N/mm2  → Fvc= 3,4· = 3,4·   = 1,57 N/mm2 

 
6-Resistència biga a flexió  
 

σmàx  = 13,47  N/mm2  →13,47 N/mm2  < 8,3 N/mm2  → No Compleix 

Calcularem la resistència de la biga a flexió de les següents bigues més desfavorable: 
 

L= 4,66 → Moment:  = 7 Kn·m → σmàx  = 8,91 N/mm2       

8,91 N/mm2  < 8,3 N/mm2  → No  compleix 
 

L= 4,24 → Moment:  = 5,79 Kn·m →σmàx  = 7,38 N/mm2       

 7,38 N/mm2  < 8,3 N/mm2  → Compleix 
 

 
7-Resistència biga a tallant 
 
Q correspon al tallant de la biga:  = 7,39 Kn → Zmàx  = 0,35 N/mm2 

0,35 N/mm2  < 1,57  N/mm2 → Compleix 
 
8-Deformació diferida 
 
δdif=δini xΨ2x Kdef =0,051 m x 1,3 x 0,6 = 0,039 m 
 
 

4.1.3 MURS 
 
Can Muscó té dues tipologies de murs: els murs de pedra i els murs de maó. A continuació es detalla el 
compliment de la normativa segons la tipologia del mur.  
 
 

4.1.3.1 Murs de Pedra 22 
 
Els mur de pedra formen la planta semisoterrani i la planta baixa de l’edificació. A continuació el 
compliment de la normativa segons la situació del mur de pedra: 
 
Planta semisoterrani 
 
Per determinar el compliment de la normativa tindrem en compte les següents dades: 
 
-Tipologia dels murs: murs perimetrals i murs intermedis. 
      
-Definirem el gruix del mur en funció del tipus de paredat, coeficient de massís ( c ), número de sostres 
( f )  i la longitud del sostre ( L). 
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  IInnffoorrmmaacciióó  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  NNTTEE--EEFFPP--7799..  

-Els murs estan formats per pedra calcària compacta i col·locada de manera ordinària.  
 
-No tenim forats de finestres importants el coeficient de massís (c) serà de 1.  
 

 
Figura 100: planta semisoterrani en la qual tenim numerats tots els murs. 

 
Amb les dades anteriors i observant la taula de la normativa determinem que els murs ha de tenir els 
següents gruixos: 
 

 
Figura 101: taula pedra calcària compacta de la normativa NTE-EFP-79 

 
-Murs perimetrals: 
 
→Mur 1:  Necessitem màxim 48 cm i com tenim un mur de 60 cm → Compleix la normativa. 
→Mur 2: Necessitem màxim 48 cm i com tenim un mur de 60 cm → Compleix la normativa. 
→Mur 3: Necessitem màxim 48 cm i com tenim un mur de 60 cm → Compleix la normativa. 
→Mur 4: Necessitem màxim 48 cm i com tenim un mur de 60 cm → Compleix la normativa. 
 
-Murs intermedis: 
 
→Mur 5: el resultat és de L1 + L2= 8,8 , si mirem a la taula necessitem que el mur intermedi tingui un 
gruix de 60cm → Compleix la normativa. 
→Mur 6: necessitem un mur de 60cm → Compleix la normativa. 
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Planta baixa 
 
Pel compliment de la normativa necessitem les següents dades: 
 
-Els murs estan formats per pedra calcària compacta i col·locada per filades, a excepció de la façana 
principal en la planta baixa on tenim pedres del tipus arenisques col·locades per filades. 
 

 
Figura 102: taula pedra arenisca de la normativa NTE-EFP-79 

 
-El mur 9 tenim un c ≥ 0,8 i en el mur 7 i 8  tenim un c≥0,5. 
 

 
Figura 103: planta baixa en la qual tenim numerats tots els murs. 

 
Amb les dades anteriors i observant la taula de la normativa tenim que el murs han de tenir els 
següents gruixos: 
 
-Murs perimetrals: 
 
→Mur 7: Necessitem màxim 36 cm i com tenim un mur de 42 cm → Compleix la normativa. 
→Mur 8: Necessitem màxim 36 cm i com tenim un mur de 42 cm → Compleix la normativa. 
→Mur 9: Necessitem màxim 36 cm i com tenim un mur de 42 cm → Compleix la normativa. 
 
 
 

4.1.3.2 Murs de Maó 23 
 
Realitzarem el càlcul del mur que forma la caixa d’escala a la planta semisoterrani per ser el que té un 
estat més crític a causa de l’esforç que pateix i les seva dimensió en comparativa amb els murs de 
façana. 
 
A continuació les dades que utilitzarem per fer el càlcul: 
 
-Maó massís i la resistència d’aquest és de 22 Kp/cm2 (document bàsic SE-F taula 4.4.). 
-Juntes de 1 cm i el gruix del mur és de 18 cm. 
-L’alçada planta semisoterrani =4,35 m. 
-L’alçada planta baixa =3,9. 
-L’alçada planta pis =3,5 m. 
-Resistència normalitzada mínima (fb) és de 5 N/mm2 de les peces. 
-Resistència del morter (fm) és de 5 N/mm2, ja que tenim morters ordinaris.  
-fk = 3 N/mm2. 
- Escollim la categoria d’execució més desfavorable de la categoria C, tenim llavors γM=3. 
(document bàsic SE-F taula 4.8.) 
-L’esveltesa és λ = h / d = 350 / 18 = 19,44 
-Càlcul de resistència de la paret en 1m de longitud. 
-Biguetes recolzades només per un costat.  
 

 
 

 
Figura 104: figura 5.3 excentricitat de recolzament al cap de mur superior. 

 
1.Calculem la resistència de la paret en un metre. 
 
Com el nostre recolzament es total l’excentricitat és la següent: 
L’excentricitat = t / 4= 0,18 / 4 = 0,045m. 
Esbrinem llavors que el nostre factor de reducció en la part superior φ = 0,5. 
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2.Calculem en un metre de paret. 
 

Nrd= φ · t · fD = 0,5 · (180 mm )·1000mm·( 3 N/mm2 / 3) = 100.000N  
 

φ= factor de reducció del gruix del mur per l’element per l’efecte de la esveltesa. 
t= el gruix del mur. 
Càlcul de resistència de la paret en 1m de longitud. 
fd=resistència de càlcul a compressió de la fàbrica. 
fd=fk / γM  
 
 
3.Descens de càrregues 
 

El descens de càrrega del mur de la caixa d’escales en la zona de planta semisoterrani és de 9.122,76 
Kg/m gràcies a l’apartat 4.1.1 Fonaments: descens de càrregues. 
 
Com el càlcul de resistència de la paret és en 1m de longitud, tenim que 9.122,76 Kg. 
 
9.122,76 N < 100.000 N → Compleix  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 MEMÒRIA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA FREDA SANITÀRIA 24 

4.2.1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA SANITÀRIA 
 
Per a la realització de les instal·lacions d’aigua freda i calenta sanitària s’ha tingut en compte la secció 
HS4 subministrament d’aigua del codi tècnic de l’edificació. 
 
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-est, 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. 
 
El tub general d’alimentació travessarà el mur anant de l’armari de comptadors fins a la zona annex de 
la instal·lació d’aigua calenta sanitària a la planta baixa. Els tubs transcorreran sempre encastats als 
murs o envans. De la planta baixa accedirà a planta primera i planta semisoterrani per tal d’alimentar 
tots els punts de consum. A la planta baixa també alimentarà l’acumulador instal·lat al annex de la 
instal·lació d’aigua calenta sanitària pel sistema solar de plaques tèrmiques. 
Totes les estances comptaran amb una clau de pas tant en aigua freda com en aigua calenta. 
 
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. 
 
S’utilitzarà per tota la instal·lació tubs de PVC-C, sempre que els tubs hagin de travessar parets o murs, 
es passaran per dins de passamurs de plàstic i el diàmetre dels passamurs serà com a mínim 10 mm 
que el tub. (Veure plànol 28-30 instal·lació d’aigua sanitària freda i calenta). 
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4.2.2 DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA SANITÀRIA FREDA 

4.2.2.1 Dimensionat dels caudals dels aparells 
 
La taula 2.1 cabal instantani mínim per a cada tipus d’aparell del CTE-HS4 ens indica els  cabals dels 
aparells de la instal·lació d’aigua sanitària freda: 
 

Planta 

Estança Aparells de l’estança IFFS(l/s) Aigua 
calenta 
sanitària 
(l/s) 

Planta semisoterrani   
Bany 1 dutxa 0,2 0,1 

vàter 0,1 - 

Planta baixa 

Bany 2 vàter 0,1 - 
lavabo 0,1 0,065 

Cuina rentadora 0,2 0,15 
Aigüera 0,2 0,03 
rentavaixelles 0,15 0,1 

Exterior previsió exterior 0,2 - 

Planta pis   

Bany 3 vàter 0,1 - 
lavabo 0,1 0,065 
dutxa 0,2 0,1 

Bany 4 vàter 0,1 - 
lavabo 0,1 0,065 
dutxa 0,2 0,1 

bany 5 vàter 0,1 - 
lavabo 0,1 0,065 
dutxa 0,2 0,1 

Figura 105: taula de dimensions dels cabals instantanis dels aparells. 

4.2.2.2 Dimensionat de la clau de propietari 
 
La clau de propietari es situarà dins de l’armari del comptador en la paret del tancament exterior de 
l’edifici a continuació del comptador. 
Aquesta clau es dimensiona depenent del tipus de canonada emprada, del tipus de subministrament i 
de l’alçada on es situa la clau, en el nostre cas el diàmetre de la clau de propietari és de 20mm 

4.2.2.3 Dimensionat de les derivacions dels aparells 
 
El dimensionat de les derivacions dels aparells es realitzarà d’acord a la taula 4.2 diàmetres mínims de 
derivacions dels aparells del CTE-HS 4: 
 

Aparells Diàmetre nominal del ramal 
d’enllaç PVC (mm) 

Dutxa 12 
Vàter 12 
Lavabo 12 
Rentadora 20 
Pica 12 
Rentavaixelles 12 

Figura 106: taula de dimensions de les derivacions dels aparells. 

 

Les claus de tall dels aparells tindran el mateix diàmetre que el diàmetre del conducte sobre la qual es 
col·loquin. 
 

4.2.2.4 Diàmetres mínims d’alimentació 
 
El dimensionat dels diàmetres mínims d’alimentació es realitzarà d’acord a la taula 4.3 diàmetres 
mínims d’alimentació HS 4: 
 

Tram considerat Diàmetre nominal dels tub d’alimentació 
de PVC-C ( mm) 

Alimentació cambra humida 20 
Alimentació a derivació interior del habitatge 20 
Columna (ascendent o descendent) 20 

Figura 107: taula de dimensions dels diàmetres nominals dels tubs d’alimentació de PVC-C (mm). 
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4.3 MEMÒRIA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA25 
 

4.3.1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
El sistema escollit per dur a terme el subministrament d’aigua calenta sanitària serà una circulació 
forçada amb un circuit indirecte. 
 
En el sistema de circulació forçada, la circulació del líquid tèrmic pel captador solar i per la resta del 
circuit s’aconsegueix una bomba circuladora amb la regulació corresponent. Aquesta regulació es 
realitza mitjançant un termòstat diferencial, a partir del diferencial de temperatures. 
 
Tenim instal·lacions de sistema indirecte o directe, els sistemes indirectes són aquells en què el líquid 
termòfor és manté en un circuit tancat, sense possibilitat de ser distribuït pel consum. En canvi les 
instal·lacions directes són aquelles en les quals esta comunicat de manera permanent amb l’atmosfera.   
 
 

 
Figura 108: Sistema circulació forçada indirecte. 

 
Disposem d’un circuit primari i secundari, el circuit primari està constituït pels captadors i les canonades 
que els uneixen, és per on el fluid de treball recull l’energia solar i la transmet a l’acumulador solar 
mitjançant el bescanviador de calor. 
 
El circuit secundari és el circuit en el qual el fluid de treball recull l’energia transferida del circuit primari 
per ser distribuïda als punts de consum.  
 
A continuació definiré els elements que formen el sistema d’energia solar: 
- Els captadors solars tèrmic 
- Acumulador solar o dipòsit solar 
- Les vàlvules  
- Les canonades 
- Una bomba de circulació 
- El dipòsit d’expansió  
- Els purgadors  
El captador solar tèrmic és el sistema capaç de transformar la radiació solar incident en energia tèrmica 
d’un fluid de treball. 
 
L’acumulador solar o dipòsit solar és el dipòsit on s’acumula l’aigua escalfada per l’energia solar. És 
important que l’acumulador estigui aïllat amb escuma de poliuretà amb un gruix entre 3 i 5 cm o amb un 
altre material que garanteixi un correcte l’aïllament . 
 

                                                 
25
 Informació del CTE HE- 4 contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

  

Per garantir una temperatura òptima de l’aigua, disposarem d’una caldera per arribar a aconseguir la 
temperatura necessària.  
 
Totes les vàlvules que s’utilitzin seran les específiques per a instal·lacions d’aigua calenta i tindran les 
següents característiques mínimes: 
 
-Les temperatures de treball fins a 110ºC. 
-Pressió en circuits tancats de 4 Kg/ cm2. 
-Vàlvules per al tall, el buidat, l’ompliment, la purga, l’aïllament... 
-Vàlvules de seient per a la regulació i la seguretat. 
 
S’ha de tenir en compte que les vàlvules del sistema circulatori intervenen amb finalitats diverses: 
 
-Aïllar una part del circuit. 
-Regular el cabal de cada captador, grup, sistema... 
-Regular la pressió del circuit quan s’omple, com per exemple les vàlvules d’ompliment automàtic.   
-Evitar la circulació en un sentit no apropiat, com per exemple en les vàlvules de retenció. 
 
Les canonades són els conductes que connecten els captadors i formen el circuit primari, permeten que 
el líquid termòfor circuli i es mantingui l’estanquitat hidràulica. Utilitzarem en aquestes canonades el 
coure a causa de la seva resistència a la corrosió.   
Es realitzaran segons normativa i es realitzaran d’acord a les dilatacions provocades per salts tèrmic 
importants, la corrosió externa i interna i la incompatibilitat entre els material que intervinguin en el 
sistema. 
Les fixacions també hauran de complir les mateixes exigències.    
 
Bomba de circulació és el dispositiu electromecànic que produeix la circulació forçada del fluid a través 
d’un circuit. 
 
El dipòsit d’expansió serveix per protegir l’instal·lació de les dilatacions a causa de l’aigua calenta. La 
capacitat del dipòsit d’expansió serà l’apropiada per a un salt tèrmic mínim de 110ºC i suportarà la 
pressió de la vàlvula de seguretat. 
 
Els purgadors serveixen per treure l’aire acumulat, s’instal·laran com a mínim a cada grup de captadors 
i admetran una temperatura de 110ºC sense tenir en consideració la pressió de la vàlvula de seguretat. 
(Veure plànol 28-30 instal·lació d’aigua sanitària freda i calenta). 
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4.3.2 DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

4.3.2.1 Demanda diària d’aigua calenta sanitària 
 
La demanada diària d’aigua calenta sanitària es calculà a partir de la taula 3.1 Demanada de referència 
a 60 ºC del CTE HE-4.  
 

 
Figura 109: Taula 3.1 de demanda  del HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

 
 
La demanada diària d’aigua calenta sanitària si equiparem la contribució solar mínima d’un hostal o 
pensió a la d’una casa rural és de 35 l/ dia x nº llit.  
 
Demanda diària d’aigua calenta sanitària = 35 l/dia x 6 llits ( 3 llits 
dobles) = 210 l/dia 
 

4.3.2.2 Zones climàtiques 
 
La taula 3.3 Zones climàtiques del CTE HE 4 ens especifica que Vilanova del camí equival a una zona 
IV. 
      

 
Figura 110: Mapa de zones climàtiques CTE HE 4. 

4.3.2.3 Contribució solar mínima 
 
La contribució solar mínima es defineix gràcies a la taula 2.1 Contribució solar mínima en % del CTE-
HE 4, a partir de la zona climàtica i la demanda total d’aigua calenta sanitària del edifici tenim que la 
contribució solar mínima és del 60%.  
 

 
Figura 111: Taula 2.1 Contribució solar mínima en % del  de CTE HE-4. 

 

4.3.2.4 Demanda anual d’aigua calenta sanitària de l’edifici. 
 
En el cas dels edifici d’habitatges, la demanda anual d’aigua calenta sanitària s’estima a partir de la 
següent expressió: 
 
Da = Dd x 365 dies/any 
 
Da: demanda anual d’aigua calenta sanitària a 60 ºC de l’edifici en litres/any 
Dd: demanda diària d’aigua calenta sanitària a 60 ºC de l’edifici en litres/dia 
 
Da = 210 l/dia x 365 dia = 76.650 l 
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4.3.2.5 Demanda energètica anual per l’escalfament d’aigua calenta sanitària. 
 
La demanda energètica anual per a la producció d’aigua calenta sanitària es fixa en funció del consum 
d’aigua i del salt tèrmic entre la temperatura de la xarxa i la de consum: 
 
EACS = Da x ∆ T x Ce x δ 
 
EACS: demanda energètica anual d’aigua calenta sanitària de l’edifici en KWh/any(2) 
Da: demanda anual d’aigua calenta sanitària a 60 ºC de l’edifici en litres/any 
∆T: salt tèrmic entre la temperatura d’acumulació de l’aigua solar i la temperatura de la xarxa 
d’aigua potable. 
Ce: calor específic de l’aigua (0,001163 KWh/ ºC kg) (4) 
δ: densitat de l’aigua (1 Kg/litre) 
 
Per calcular la temperatura del municipi, al no ser capital de província, s’ha emprat la següent fórmula 
de la UNE 94002:2005: 
 
T = Tcapital – (0,00495 x ∆h) = 10 – (0,00495 x  302) = 8,5 
 
∆h és la diferència entre l’alçada del municipi i la de la capital de referència. 
 
∆T = TªACS – Tª XARXA = 60 – 8,5 = 51,5 
 
EACS = 76.650 x 51,5 x 0,001163 x 1 = 4.590,91 KWh/ any 
 

4.3.2.6 Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar. 
 
La demanda energètica anual a cobrir amb energia solar segons la contribució mínima és: 
 
EACSsolar = EACS x CS 
 
EACSsolar: demanda energètica anual d’aportació d’energia solar exigida per aigua calenta sanitària 
en KWh/any 
EACS: demanda energètica anual d’aigua calenta sanitària en KW·h/any 
CS: contribució solar mínima: en % (valor més restrictiu del CTE HE 4 i del Decret 
d’Ecoeficiència i, si s’escau, de l’Ordenança municipal corresponent) 
 
 
EACSsolar = EACS x CS =3.935,68 KWh/ any x 0,6 = 2.754,54 KWh/ any 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2.7 Àrea de captadors solars.  
 
L’àrea necessària de captadors solars es calcula 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: àrea útil dels captadors solars en m2. 
EACS solar: demanda energètica anual d’aigua calenta sanitària a cobrir amb energia solar en 
KWh/any. 
I: és la radiació solar rebuda. 
α : coeficient de reducció per l’orientació i l’inclinació de la irradiació rebuda pel captador solar, 
expressat en tant per ú. 
δ : coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda sobre els captadors solars, expressat en 
tant per ú. 
R : rendiment de la instal·lació 
 
Obtenim la radiació solar rebuda I = 900 segons el mapa de radiació solar a Catalunya i segons les 
dades del Meteoclimàtic. 
 

     
 
 

 
Figura 112: Mapa radiació solar a Catalunya. 
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Les nostres plaques estan orientades al sud i amb una inclinació de 45º, d’aquesta manera segons el 
CTE el coeficient de reducció per les pèrdues de la inclinació i l’orientació és de α=0,95. 
 

 
Figura 113: Esquema del CTE, el qual ens indica les pèrdues per la inclinació i orientació. 

 
El Coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda sobre els captadors solars, expressat en 
tant per ú en el nostre cas és δ =1, ja que no tenim cap edifici que ens pugui fer ombres. 
 
Establim el rendiment de r =0.45 
 
La superfície útil dels captadors solars plans tèrmics és de: 
 
A CAPTADORS solars= 7,15 m2 → 4 captadors solars de 2 m2 

 

4.3.2.8 Volum d’acumulació d’aigua calenta sanitària escalfada per energia solar,  
 
L’aigua escalfada per la instal·lació solar s’ha d’emmagatzemar en uns dipòsits.  
 
El volum del dipòsit pot determinar-se en funció de la superfície de captació, considerant el 
temps 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 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 = 4 m2 x 50 = 200 litres 
V < A x 180 = 2 m2 x 180 = 1080 litres 
 
Per tant, el volum d’acumulació s’ha de situar entre 200 i 1080 litres segons el CTE-HE-4. 

Tots els elements necessaris per produir agua calenta estaran ubicats a la zona annexa d’instal·lació 
d’ACS.  

4.3.2.9 Característiques tècniques d’altres aparells del sistema 
 
A continuació es descriuen els elements que intervenen en el sistema de captació solar. La informació 
ha estat extreta del catàleg tècnic general de la casa ROCA. 
 
Esquema i circuit bàsic de la instal·lació solar: 
 

 
Figura 114: Esquema i circuit bàsic de la instal·lació solar. 

 
1-Colector solar ROCA. 
2 -Purgador. 
3 -Anada a captador solar. 
4 -Retorn de captadors solars. 
5 -Aigua calents sanitària 
6 -Dipòsit acumulador.  
7 -Vàlvula mescladora termostàtica 
8 -Dipòsit d’expansió. ( VASOFLEX 25/2.5l) 
9 -Grup hidràulic KHS 
10- Central solar  
11 -Intercanviador de calor caldera de recolzament. 
12 -Intercanviador calor captadors solars. 
13 -Entrada d’aigua freda 
14 -Generador de recolzament . (Caldera LAIA 45 GTX CONFORT funciona amb gas) 
T1 -Sonda de captador solar 
T2 -Sonda de acumulador inter. captador solar 
T6 -Sonda de acumulador inter. caldera recolzament 
A1-Control circulador. 
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-Col·lector solar: 
 

 
Figura 115: Col·lector de la instal·lació solar. 

 
 
La normativa que s’ha de complir per a la col·locació dels captadors és la següent: 
 

 
Figura 116: Esquema pel compliment de la normativa col·locació dels captadors. 

 
Amb l’altura de la barana de la coberta que és de 1,2m, la distància mínima és de D= 0,42 
 
-Dipòsit acumulador d’acer inoxidable per calefacció i aigua calenta sanitària: aquest com  a mínim té 
que tenir una capacitat de 200 litres o un màxim de 1080 litres, tenint en compte el annex 4.9 
Instal·lació de calefacció decidim acumular 1.000 litres. 
 
A continuació tenim les característiques del nostre acumulador: 

 

 
Figura 117: Taula sobre les característiques del nostre acumulador. 
 

 
Figura 118: Taula per determinar les dimensions del dipòsit acumulador (A=entrada d’aigua freda sanitària, B= 
sortida aigua calenta, C=anada a la caldera, D= retorn de la caldera i boca de buidat). 
 
 
-Gràcies a l’annex 4.9 Instal·lació de calefacció decidim utilitzar una caldera alimentada per gas-oil de 
la marca ROCA, tipus LIDIA 40 GTA, per calefacció i aigua calenta sanitària,  atmosfèrica amb 
acumular de 150 litres per aigua calenta sanitària, de 40.000 Kcal/h, recomanada per vivendes de fins  
300 m2  d’estances a calefactar + tres banys complets i de les següents mesures 1.500 x 1.025 x 550 
mm. 
 
 

 
Figura 119: caldera gas-oil marca Roca, tipus Lidia 40 GTA. 
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4.4 MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 26 
 
La present memòria es refereix al disseny de la instal·lació de subministrament d’electricitat del edifici, 
per realitzar aquesta memòria s’ha tingut en compte el Reglament electrotècnic de baixa tensió. (Veure 
plànol 25-27 instal·lació elèctrica de Can Muscó). 
 
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. 
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. 

4.4.1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT 

4.4.1.1 Parts de la instal·lació 
 
Escomesa 
 
És la part de la instal·lació de la xarxa de distribució que arriba fins a la caixa de protecció i mida 
(CMP). 
Es tindran en compte les separacions mínimes indicades en la ITC-BT-07 en els encreuaments i 
paral·lelismes amb altres canalitzacions d’aigua, gas, telecomunicacions i d’altres conductes elèctrics. 
Les escomeses es realitzaran seguint les tirades més curtes, realitzant connexions quan aquestes 
siguin necessàries mitjançant sistemes o dispositius apropiats. En tot cas, es realitzaran de forma que 
l’aïllament dels conductors es mantinguin fins als elements de connexió de la CGP. L’escomesa 
transcorrerà per terrenys de domini públic. 
 
Instal·lacions d’enllaç 
 
Es denominen instal·lacions d’enllaç aquelles que uneixen la caixa de protecció i mida amb les 
instal·lacions interiors. Les parts que les formen són: 
 
- Caixa protecció i mida (CPM). 
- Elements per a la Ubicació dels Comptadors (CC). 
- Derivació Individual (DI). 
- Caixa per a Interruptor de Control de Potència (ICP). 
- Dispositius Generals de Comandament i Protecció (DGMP). 
 

                                                 
26
 Informació del Reglament electrotècnic de Baixa Tensió. 

  

 
Figura 120: Esquema de la instal·lació elèctrica d’una vivenda unifamiliar. 

 
 
Caixa de protecció i mesura 

 
Instal·lació es col·locarà a la paret del tancament exterior de l’edifici, en un lloc de lliure i de permanent 
accés. 
La caixa serà precintable, disposarà de ventilació interna necessària per a garantir que no es formin 
condensacions.  
 
Derivacions individuals 

 
La derivació individual és la part de l ’instal·lació que va des de la CPM fins al quadre de comandament 
i protecció. 
La derivació individual anirà protegida pel seu element protector que és el fusible de seguretat, amb 
independència dels dispositius de protecció interior. 
Aquest fusible s’instal·larà abans del comptador i es colorarà en cadascun dels fils de fase que van al 
mateix, tindran l’adequada capacitat de tall en funció de la màxima intensitat de curtcircuit que puguin 
presentar-se en aquest punt i estaran precintats per l’empresa distribuïdora. 
 
Els cables seran d’una tensió assignada 450/750V i els conductors de coure de classe 2 segons la 
norma UNE 21.022, amb un aïllament sec i identificables amb diferents colors segons ITC MIE-BT-26. 
 
 
 El cablejat serà de color vermell i secció 1,5 mm2. 
 
 
Dispositius Generals de Comandament i Protecció (DGMP) 
 
Els dispositius generals de comandament i protecció es situaran el més a prop possible del punt 
d’entrada de la derivació individual de l’habitatge. 
 
Es col·locarà una caixa per l’interruptor de control de potencia (ICP), immediatament abans dels 
dispositius, en un compartiment independent i precintable. L’esmentada caixa es podrà col·locar en el 
mateix quadre on s’ubiquin els dispositius generals de comandament i protecció. 
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Es preveurà la situació dels dispositius generals de comandament i protecció a la vora de la porta 
d’entrada a l’habitatge. 
 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció s’ubicaran a l’interior d’un quadre de 
distribució, des d’on es derivaran els circuits interiors. 
 
L’envolvent per l’interruptor de control de potencia serà precintable i les seves dimensions estaran 
d’acord amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar.  
 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran com a mínim: 
 
- Un interruptor general automàtic omnipolar que permeti l’accionament manual i que estigui 
dotat d’elements de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits. Aquest interruptor serà 
independent de l’interruptor de control de potència (ICP). 
 
- Un interruptor general diferencial destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits.  
 
- Dispositius de tall omnipolar destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de 
cadascun dels circuits interiors de la vivenda. 
 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23 si fos necessari. 
 
 
Instal·lacions de posta a terra 
 
La posta a terra és la unió elèctrica directa, sense cap mena de protecció, d’una part del circuit elèctric 
o d’una part conductora no pertanyent al mateix mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o 
conjunt d’elèctrodes enterrats a terra. 
 
Les posta a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que puguin presentar en un 
moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el 
risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats. 
 
Per a la presa de terra s’utilitzaran elèctrodes formats per barres, tubs, platines, conductors nus, 
plaques, anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions, 
armadures de formigó enterrades i altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades. 
 
Els conductors seran de coure i seran de construcció i resistència elèctrica segons la classe 2 de la 
norma UNE 21.022. 
 
La profunditat d’enterrament serà com a mínim de 50 cm. 
 
Els materials utilitzats i la realització de les preses de terra han de ser tals que no es vegi afectada la 
resistència mecànica i elèctrica per l’efecte de la corrosió. 
 
La secció dels conductors, un cop enterrats ha d’estar d’acord amb els valors de la següent taula 
segons la instrucció BT-18: 
 

 
Figura 121: Taula de valors sobre la secció dels conductors de la instrucció BT-18 

 

4.4.2 DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT 

4.4.2.1 Grau d’electrificació i previsió de la potència de l’habitatge 
 
El grau d’electrificació que necessitem en el nostre habitatge és elevada, ja que l’edifici té una 
superfície superior a 160 m2. 

4.4.2.2 Càrrega total corresponent a un edifici destinat a l’habitatge 
 
La càrrega total corresponent a un edifici destinat a vivenda resulta de la suma de la càrrega 
corresponent a la vivenda i als serveis generals de la vivenda. 

4.4.2.3 Càrrega corresponent a l’habitatge (Wh). 
 
Donat que el grau d’electrificació és elevat, la previsió de càrregues prevista per a l’habitatge serà de 
9200 W a 230 V (40A). 

4.4.2.4 Càrrega corresponent a serveis generals (Wsg). 
 
La càrrega que es preveu per a serveis generals és el resultant de la suma de l’ascensor, dels grups de 
pressió, del enllumenat del vestíbul, de la caixa d’escala ... 
 
Aquesta càrrega es justificarà en cada cas en funció de l’equipament previst, es suposaran els 
següents: 
 
- Enllumenat del rebedor, escala, passadissos i zones de pas. 
 
- Telecomunicacions una previsió de càrrega entre 1000 i 6000W (circuit de 2x6+T (mm2) i interruptor 
de 25A. 
 
La previsió de càrregues queda definida en el següent quadre: 
 
Zones  Sup (m2) W/unitat W/m2 Càrrega parcial 

(W) 
Ascensor    4.700 
Enllumenat zones  
comuns 

70  4 280 

Telecomunicacions  2.000  2.000 
   Total (W) 6.980 
Figura 122: taula de la previsió de càrregues. 
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4.4.2.5 Càrrega total de l’edifici (Wt) 
La càrrega total de l’edifici està definida per la suma de les càrregues obtingudes. 
 

Wt = Wh +Wsg 
 

Wt = 9.200 W + 6.980 W = 16.180 W = 16,18 kW 
 
Com que la previsió de càrregues és de 16,18 kW i és menor a 100 kW no caldrà fer la previsió del 
local per a la ubicació d’un centre de transformació. ( art. 47 del RD 1955/2000). 
 

4.4.2.6 Escomesa 
 
Amb el càlcul de la intensitat (I) podrem escollir l’escomesa més adequada per a la instal·lació. 
 
Per a realitzar el càlcul s’emprarà la relació següent: 
 

 
 
On: 
I : Intensitat (A) 
P: Potència activa (W) 
V : Voltatge (V) per monofàsic (230V) i trifàsic (400V). 
cosφ : Factor de potència 0.90 ( 1 en interior d’habitatge) 
 
Aleshores: 

16.180 W 
I =  ______________ = 26 A 

√3 x 400V x 0.90 
 
Gràcies a la següent taula podem escollir segons la intensitat màxima admissible els cables conductors 
de l’escomesa en una instal·lació soterrada, hem de tenir en compte XLPE equival al material del 
polietilè reticulat, EPR equival al Etilè propilè i el PVC equival al Policlorur de vinil. 
 

 
Figura 123: Taula que serveix per escollir el tipus d’escomesa. 

 
Escollim una escomesa amb un cable tripolar o tetrapolar amb conductor de coure i un aïllament 
basat en polietilè reticulat, la secció nominal necessària per a 26 A és de 6mm2. 

4.4.2.7 Derivació individual. 
 
Per al càlcul de la secció dels conductors es tindrà en compte el següent: 
 
- La demanda prevista per l’usuari. 
- La caiguda de tensió màxima per a derivacions individuals, en subministres per a un únic usuari en 
que no existeix línia general d’alimentació serà de 1’5%. 
 
I s’emprarà la relació següent: 
 

 
 
On: 
 
S: Secció del conductor (mm2) 
P : Potència activa (W) 
L : Longitud real de la línia (m) 
ɤ: Conductivitat (m/mm2) (Cu=56; Al=35; Fe= 8.5) 
e : Caiguda de tensió (V) 
V: Voltatge (V) per monofàsic (230V) i trifàsic (400V). 
 
Aleshores: 

 
2 x 16.180 W x 4 m 

S = __________________________ = 3 mm2 

56 x (0.015 x 230V) x 230V 
 

 
 
La derivació individual estarà formada per conductor de coure amb uns secció de 3 mm2. 
 

4.4.2.8 Dispositius Generals de Comandament i Protecció (DGMP) 
 
El interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar amb accionament manual, ha de tenir una 
intensitat nominal mínima de 40 A i uns dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. 
Serà independent del interruptor per a control de potència (ICP). 
 
S’ha de disposar de dos interruptors diferencials (ID) que garanteixin la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits, amb una intensitat residual-diferencial màxima de 30 mA. Es col·locarà 
un interruptor diferencial cada cinc circuits instal·lats. 
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4.4.2.9 Circuits independents de distribució interna 
 
Els circuits independents seran els que s’indiquen a continuació i han d’estar protegits cadascun d’ells 
per un interruptor automàtic (PIA) de tall omnipolar amb accionament manual i dispositius de protecció 
contra sobrecàrregues i curtcircuits. 
 
C1: destinat a alimentar els punts d’il·luminació. 
C2: destinat a preses de corrent d’ús general i frigorífic. 
C3: destinat a alimentar la cuina i el forn. 
C4: destinat a alimentar la rentadora i rentavaixelles 
C5: destinat a alimentar les preses de corrent dels banys, així com bases auxiliars de la 
cambra de cuina. 
C6: circuit addicional del tipus C1 per cada 30 punts de llum. 
C7: circuit addicional del tipus C2 per cada 20 preses de corrent d’ús general o si la 
superfície útil és > 160 m2. 
C8: destinat a la instal·lació de calefacció. 
C9: destinat a la previsió de la instal·lació d’aire condicionat. 
C10: destinat a la instal·lació d’una assecadora independent. 
 
 
Els conductors seran de coure i la seva secció serà com a mínim la indicada en la taula següent on ens 
indica les característiques elèctriques dels circuits, i a més estarà condicionada per a que la caiguda de 
tensió sigui com a màxim el 3 %.  
 
La potència considerada es de 230 V entre la fase i el neutre. 
 

 
Figura 124: Taula 1 segons la normativa BT-25, característiques elèctriques dels circuits. 

 
En cada estança s’utilitza com a mínim els següent punts d’utilització: 
 
 

 
 

 
Figura 125: Taula de punts d’utilització segons la normativa BT-25. 
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4.5 MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 
 
La memòria d’instal·lació de telecomunicacions s’ha elaborat tenint en compte el reglament ICT. (Veure 
plànol 25-27 instal·lació de telecomunicacions de Can Muscó). 
 
En la present memòria es descriuran tots els elements que formen la instal·lació de telecomunicacions 
de Can Muscó. D’aquesta manera Can Muscó disposarà de la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió sonora i televisió digital terrestre i del accés al servei de telefonia disponible al 
públic. 
 
La instal·lació constarà de les següents parts: 
 
-Arqueta principal d’entrada: es troba situada enterrada davant de la façana principal, la normativa ens 
especifica que quan el nombre PAU es troba entre 21-100, les dimensions de l’aqueta principal és 
600x600x800. 
 
- Canalització externa: és la canalització que transcorre des de  des de l’arqueta principal d’entrada fins 
al límit de façana. La canalització utilitzada serà soterrada i formada per 5 tub de polietilè de 63mm de 
diàmetre. 
 
-RITU: específic per instal·lacions de més de 10 PAU, en un armari de 230x200x200 cm. 
 
-Canalització principal: és la canalització que va 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. 
La canalització principal anirà per superfície per canal protector de PVC rígid de 60 x 190 mm. 
 
-Canalització secundària: Canalització fix en superfície en tram d'accés a cada planta formada per 
canal protector de PVC rígid de 20x75. 
 
- Registre d’acabament de xarxa (PAU): serà una caixa única de plàstic per tots els serveis. 
 
-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. La canalització estarà 
formada per tubs de PVC flexibles, reforçats de 20 mm de diàmetre. 
 
-Registre de presa, cada punt de televisió, ràdio i telèfon. 
 
-Antena de televisió i ràdio, situada a la coberta de l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 COMPORTAMENT TÈRMIC27 
 

4.6.1 PARÀMETRES MÍNIMS PEL CÀLCUL DEL COMPORTAMENT TÈRMIC 
 
Per poder aconseguir els paràmetres mínims per realitzar el càlcul del comportament tèrmic farem 
servir les taules del document bàsic HE limitació demanada energètica. 
 
Esbrinem a partir de la taula D.1 Zones climàtiques del apèndix D, que la zona climàtica de Vilanova 
del Camí correspon a C1. 
 
 

 
Figura 126: La taula D.1 Zones climàtiques del apèndix D Zones climàtiques.  

 
Amb les taules 2.2 Valors límit dels paràmetres característics mitjans determinem que els valors límits 
dels paràmetres característics mitjans de la zona climàtica C1 són els següents: 
 

 
Figura 127: taula 2.2 Valors límit dels paràmetres característics mitjans de la zona climàtica C1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27

 Informació de la secció HE 1 limitació de demanda energètica del codi tècnic i catàleg d’elements constructius 
del CTE 
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I els últims paràmetres que necessitem per realitzar el càlcul de comportament tèrmic apareixen a la 
taula E.1 Resistències tèrmiques de les superficials de tancaments en contacte amb l’aire exterior en 
m2KW  i són els següents: 
 

 
Figura 128: La taula E.1 Resistències tèrmiques de les superficials de tancaments en contacte amb l’aire exterior 
en m

2
KW del apèndix E Càlcul dels paràmetres característics de la demanda. 

4.6.2 CÀLCUL COMPORTAMENT TÈRMIC DELS MURS DE FAÇANA 
 

4.6.2.1 Càlcul comportament tèrmic dels murs de maçoneria actual 
 
Calcularem el tipus de paret de façana del nostre edifici en la planta semisoterrani, aquesta està 
formada únicament per un mur de maçoneria. 
 

Capa Tancament Gruix (e) cm Conductivitat 
(I) W / m·k 

Resistència (R) 
m2K/ W  

1 Pedra calcària  0,6 1,5 0,852 
 
 
Rsi- Resistència tèrmica superficial  0,13 
Rse-Resistència tèrmica superficial 0,04 
 
U =1/ Rt 
U = 1/ 1,022 
U= 0,98 < 0,73  m2K/ W → No compleix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.2.2 Càlcul comportament tèrmic de la nova proposta de mur de maçoneria 
 
La següent proposta de paret de façana de maçoneria de la planta semisoterrani pel compliment de les 
exigències tèrmiques és de la casa comercial Knauf ETICS (aïllament tèrmic pel exterior) amb llana 
mineral. Aquest sistema està format per les següents capes: 
 
1-Mur existent: en el nostre cas tenim un mur de maçoneria ordinaria classe E. 
2-Morter adhesiu. 
3-Panell Etics PTP-S-035 de llana mineral. 
4-Anclatges de fixació. 
5-Recubriment de base. 
6-Armadura de reforç. 
7-Imprimació. 
8-Revestiment final 
 
 

Capa Capes 
Tancament 

Gruix (e) cm Conductivitat 
(I) W / m·k 

Resistència (R) 
m2K/ W  

1 Panell Etics 
PTP-S-035 

0,60 0,036 1,65 

2 Pedra calcària  0,60 1,5 0,852 
3 Guix interior 0,015 0,30 0,05 

 
 
Rsi- Resistència tèrmica superficial  0,13 
Rse- Resistència tèrmica 
superficial 

0,04 

 
U =1/ Rt 
U = 1/ 2,722 
U=0,36 < 0,73  m2K/ W → Compleix 
 

4.6.2.3 Càlcul comportament tèrmic del mur de maó massís 
 
Calcularem el tipus de paret de façana del nostre edifici en la planta pis, aquesta està formada amb 
maó massís. 
 
Gràcies al catàleg d’elements constructius del CTE tenim la conductivitat i la resistència del maó 
massís. 
 

 
Figura 129: Catàleg d’elements constructius del CTE, ens indica la densitat del maó massís. 
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Figura 130:Catàleg d’elements constructius del CTE, ens indica la resistència del maó massís. 

 
 

Capa Tancament Gruix (e) cm Conductivitat 
(I) W / m·k 

Resistència (R) 
m2K/ W  

1 Maó massís 0,42  0,85 0,17 
 
 
Rsi- Resistència tèrmica superficial  0,13 
Rse-Resistència tèrmica superficial 0,04 
 
U =1/ Rt 
U = 1/ 0,34 
U= 3,0 < 0,73  m2K/ W → No compleix 
 

4.6.2.4 Càlcul comportament tèrmic de la nova proposta de mur de maó massís 
 
Calcularem el comportament tèrmic del nou mur de maó massís en la façana, amb la mateixa proposta 
que el mur de maçoneria en la façana. 
 

Capa Capes 
Tancament 

Gruix (e) cm Conductivitat 
(I) W / m·k 

Resistència (R) 
m2K/ W  

1 Panell Etics 
PTP-S-035 

0,60 0,036 1,65 

2 Maó massís 0,42  0,85 0,17 
3 Guix interior 0,015 0,30 0,05 

 
 
Rsi- Resistència tèrmica superficial  0,13 
Rse- Resistència tèrmica 
superficial 

0,04 

 
U =1/ Rt 
U = 1/ 2,04 
U= 0,49 < 0,73  m2K/ W → Compleix 

4.6.3 CÀLCUL COMPORTAMENT TÈRMIC DE LA COBERTA 
 

4.6.3.1 Càlcul comportament tèrmic de la coberta actual 
 
Per poder realitzar el comportament tèrmic de la coberta necessitem les taules del document bàsic HE 
Estalvi d’Energia. I obtenim el següent paràmetre:  
 
Transmitància límit cobertes UMlim <0,41 W/m2K 
 
A continuació farem el càlcul tenint en compte que la coberta inicialment estava formada per formigó 
cel·lular acabat fi per realitzar les pendents, làmina impermeable com a sistema d’impermeabilització, 
aïllament tèrmic poliestirè extruït, capa de separació i protecció  amb una geotèxtil, morter i paviment 
ceràmic.  
 
 

Capa Capes coberta Gruix (e) 
cm 

Conductivitat (I) W / 
m·k 

Resistència (R) m2K/ 
W  

1 Paviment ceràmic 0,015  0,02 
2 Morter ciment i sorra 0,03 0,8 0,038 
3 Capa separadora 

geotèxtil 
0,006 0,23 0,026 

4 Aïllament tèrmic 
poliestirè extruït  

0,03  1,5 

5 Làmina 
impermeable 

0,006 0,23 0,026 

6 Formigó cel·lular 0,06 1,15 0,052 
7 Forjat biguetes de 

fusta, rastrell de 
fusta i superfície 
ceràmica. 

0,3 1,429 0,21 

 
Rsi- Resistència tèrmica superficial  0,10 
Rse-Resistència tèrmica superficial 0,04 
 
U =1/ Rt 
U = 1/ 2,012 
U=  0,49 < 0,41  m2K/ W → No compleix 
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4.6.3.2 Càlcul comportament tèrmic en la nova proposta de coberta 
 
Calcularem la coberta del nostre edifici canviant l’aïllament que és element més determinant pel 
comportament tèrmic, l’aïllament Panell coberta de llana mineral de la casa comercial Knauf . 
 

Capa Capes coberta Gruix (e) 
cm 

Conductivitat (I) W / 
m·k 

Resistència (R) m2K/ 
W  

1 Paviment ceràmic 0,015  0,02 
2 Morter ciment i sorra 0,03 0,8 0,038 
3 Capa separadora 

geotèxtil 
0,006 0,23 0,026 

4 Impermeabilització  0,006 0,23 0,026 
5 Panell coberta 0,4 0,039 1 
6 Formigó cel·lular 0,10 1,15 0,052 
7 Forjat biguetes de 

fusta, rastrell de 
fusta i superfície 
ceràmica. 

0,3 1,429 0,21 

8 Panel plus (TP 138) 0,50 0,032 1,55 
 
Rsi- Resistència tèrmica superficial  0,10 
Rse-Resistència tèrmica superficial 0,04 
 
 
U =1/ Rt 
U = 1/ 3,062 
U=  0,33 < 0,41  m2K/ W → Compleix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT28 
 
La instal·lació de sanejament ha estat dissenyada i dimensionada a partir de la secció HS 5 evacuació 
d’aigües del codi tècnic de l’edificació. (Veure plànol  22-24  instal·lació de sanejament de Can Muscó). 

4.7.1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

4.7.1.1 La xarxa de petita evacuació  
 
En els aparells dotats de sifó individual han de tenir les característiques següents: 
-A les aigüeres i els lavabos la distància ha de ser 4,00 m com a màxim, amb pendents compresos 
entre un 2,5 i un 5%. 
 
-A les banyeres i les dutxes el pendent ha de ser menor o igual que el 10%. 
 
-El desguàs dels vàters als baixants s’ha de realitzar directament o per mitjà d’un canó de desguàs de 
connexió de servei de longitud igual o menor que 1m. 
 
La xarxa de petita evacuació de Can Muscó es encastada i el material utilitzat és PVC. 

4.7.1.2 Baixants 
 
Els baixants s’han de realitzar sense desviacions ni reculades i amb un diàmetre uniforme en tota la 
seva altura, excepte en el cas de baixants residuals, quan hi hagi obstacles insalvables en el seu 
recorregut.  
 
Els baixants al igual que la xarxa de petita evacuació estan realitzats amb material de PVC. 

4.7.1.3 Col·lectors enterrats 
 
Han de tenir un pendent del 2% com a mínim. 
 
La connexió de servei dels baixants i els cànons de desguàs a aquesta xarxa s’ha de fer amb 
interposició d’una arqueta de peu de baixant, que no ha de ser sifònica. 
 
S’han de disposar de registres de tal manera que els trams entre els contigus no superin els 15m. 
 
Els col·lectors enterrat de Can Muscó en la planta semisoterrani seran d’obra de fàbrica. 

4.7.1.4 Elements de connexió  
 
En xarxes enterrades la unió entre les xarxes vertical i horitzontal, i en aquesta, entre les seves unions i 
derivacions, s’ha de fer amb arquetes disposades sobre ciment de formigó, amb tapa practicable. 
 
L’arqueta a peu de baixant s’ha d’utilitzar per a registre al peu dels baixants quan la conducció a partir  
d’aquest punt hagi de quedar enterrada i no ha de ser de tipus sifònic. 
 
Les arquetes de registre han de disposar de tapa accessible i practicable. 
 
Al final de la instal·lació i abans de la connexió de servei s’ha de disposar el pou general de l’edifici. 
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4.7.2 DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

4.7.2.1 Aigües pluvials 
 
Xarxa de petita evacuació d’aigües pluvials 
 
La taula 4.6 nombre d’embornals en funció de la superfície de la coberta ens detalla que la nostra 
coberta necessita dos embornals a partir de la superfície de la coberta. 
 

 
Figura 131: taula 4.6 Nombre d’embornals en funció de la superfície de coberta.  
 
Baixant d’aigües pluvials 
 
La taula 4.8 diàmetre dels baixants d’aigües pluvials ens determina que el diàmetre mínim del baixant 
és de 63 mm, però si tenim en compte els ∅ comercials, utilitzarem un ∅∅∅∅ 70 mm. 
 

 
Figura 132: taula 4.8 Diàmetre dels baixants d’aigües pluvials per a un règim pluviomètric de 100 mm/h.  
 
Col·lectors d’aigües pluvials 
 
La taula 4.9 diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials ens especifica que el diàmetre nominal del 
col·lector és de 90 mm amb una pendent del 2%, però si tenim en compte els diàmetres comercials 
disponibles utilitzarem un col·lector de 110 mm. 
 

 
Figura 133: taula 4.8 Diàmetre dels baixants d’aigües pluvials per a un règim pluviomètric de 100 mm/h.  
 
 
 

Amb la taula 4.13 Dimensions de les arquetes podem fixar que les arquetes d’aigües pluvials han de 
ser de 40 x 40 cm, col·locarem arquetes de 50x 50 cm per facilitar l’execució. 
 

 
Figura 134: taula 4.13 Dimensions de les arquetes 

4.7.2.2 Aigües residuals 
 
Amb la taula 4.1 UD corresponents als diferents aparells sanitaris de la secció HS 5 Evacuació d’aigües 
del codi tècnic obtenim les unitats totals de descàrrega, el diàmetre mínim de sifó i de derivació 
individual. 
 

Planta Estança Aparells Diàmetre mínim sifó i 
derivació individual (mm) UD 

Planta 
semisoterrani  

Bany 1 dutxa 40 2 
vàter 100 4 

Planta baixa 

Bany 2 vàter 100 4 
lavabo 32 1 

Cuina rentadora 40 3 
Aigüera 40 3 
rentavaixelles 40 3 

Planta pis   

Bany 3 vàter 100 4 
lavabo 32 1 
dutxa 40 2 

Bany 4 vàter 100 4 
lavabo 32 1 
dutxa 40 2 

bany 5 vàter 100 4 
lavabo 32 1 
dutxa 40 2 

                                                                Total unitats de descàrrega 41 
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Ramals col·lectors entre els aparells sanitaris i el baixant 
 
A partir de la taula 4.3 Diàmetres de ramals col·lectors entre aparells sanitaris i baixants detallem el 
diàmetre dels ramals col·lectors entre aparells sanitaris i el baixant gràcies al màxim nombre de UD. 
 
 

 
Figura 135: taula 4.3 Diàmetres de ramals col·lectors entre aparells sanitaris i baixants. 

 
 

Planta Estança UD ∅∅∅∅ Ramal col·lector (mm) 
(2%pendent) 

Planta 
semisoterrani   

Bany 1 6 50→∅110 

Planta baixa 
Bany 2 5 50→∅110 

Cuina 9 63→∅60 

Planta pis   

Bany 3 7 63→∅110 

Bany 4 7 63→∅110 

bany 5 7 63→∅110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baixants 
 
La taula 4.4 diàmetre dels baixants segons el número d’altures del edifici i del nombre de UD ens 
permet fixar els diàmetres dels baixants d’aigües residuals.  
 
 

 
Figura 136: taula 4.4 Diàmetres dels baixants segons el nombre d’altures de l’edifici i el nombre d’UD. 
 
 

Nº baixant Estances UD ∅∅∅∅ Baixant (mm) 
Baixant 1 Bany 5 + Bany 2 12 110 
Baixant 2 Cuina 9 60 
Baixant 3  Bany 3 7 110 
Baixant 4 Bany 4 7 110 

 

 
Col·lector  
 
Els col·lectors horitzontals d’aigües residuals es dimensionen amb la taula 4.5 Diàmetres dels 
col·lectors horitzontals en funció del nombre màxim d’UD i el pendent adoptat, d’aquesta manera tenim 
que amb un pendent màxim d’un 2% els col·lectors hauran de ser de ∅ 50 mm. 
 
Però tenint en compte els diàmetres de baixants que necessitem i els diàmetres comercials que tenim 
els col·lectors seran de ∅∅∅∅ 110 mm. 
 
A partir de les taula 4.13 dimensions de les arquetes detallem que les arquetes d’aigües residuals dels 
baixants seran de 50 x 50 cm. 
 

 
Figura 137: taula 4.13 Dimensions de les arquetes 
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4.8 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 29 

4.8.1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
 
La casa rural de Can Muscó realitzarà el compliment de la secció HS Qualitat de l’aire del codi tècnic 
mitjançant una ventilació mecànica de simple flux, que consisteix en una admissió natural i en una 
extracció mecànica. 
 
L’aire circularà des dels locals secs als humits, per això els locals secs han de disposar d’obertures 
d’admissió i els locals humits obertures d’extracció. I les particions situades entre els locals amb 
admissió i els locals amb extracció han de disposar d’obertures de pas. (Veure plànols 22-24 
Instal·lació de ventilació) 

4.8.1.1 Obertures d’admissió 
 
Les obertures d’admissió seran del model ALD1318/ALI1318 "AIR-IN", cabal màxim 10 l/s, de 
2400x100x40 mm. 

 
Figura 138: obertura d’admissió model ALD1318/ALI1318 "AIR-IN". 

 

4.8.1.2 Obertures de pas 
 
Les obertures de pas consistiran en aquest cas en l’espai entre les fulles de les portes i el terra. 
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4.8.1.3 Obertures d’extracció 
 
Les obertures d’extracció seran graduables de model AET1212/AEM1212 "AIR-IN", cabal màxim 19 l/s, 
de 125 mm de diàmetre de connexió i 165 mm de diàmetre exterior, per parets o sostres de locals 
humits. 
 
Les obertures d’extracció s’han de disposar a una distància del terra més gran que 1,80 m. 
  
Les obertures d’extracció s’han de connectar a conductes d’extracció i s’han de disposar a una 
distància del sostre menor que 100 mm i a una distància de qualsevol racó o cantonada vertical més 
gran que 100 mm. 

                  
Figura 139: obertura extracció model AET1212/AEM1212 "AIR-IN". 

 

4.8.1.4 Conductes d’extracció 
 
Els conductes utilitzats són conducte circular de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, 
"ALDER". 
 
Els conductes d’extracció per a ventilació mecànica, llevat de la ventilació específica de la cuina, ha de 
disposar a la boca d’expulsió d’un aspirador mecànic, en el nostre cas cada conducte d’extracció 
disposarà d’un aspirador mecànic individual. 
 
L’aspirador que farem servir serà de la sèrie Vilpe-Vent, model E150S "AIR-IN", cabal màxim 360 m³/h, 
color vermell maó. 

 
 

Figura 140: aspirador de sèrie Vilpe-Vent, model E150S "AIR-IN", 
 

 
 
 



Diagnosi i Rehabilitació Can Muscó com a casa rural a Vilanova del Camí (Anoia) 
 

57 

4.8.1.5 Boques d’expulsió 
 
Les boques d’expulsió s’han de estar situades separades 3m com a mínim de qualsevol element 
d’entrada de ventilació. 
 
La boca d’expulsió de la coberta en el nostre cas estarà disposada a una distància de l’empit inferior als 
2 m d’aquesta manera segons normativa l’altura de la boca d’expulsió serà més gran de 1,3 x l’altura 
de l’empit. 

4.8.1.6 Extractor cuina 
 
La cuina disposarà d’un sistema addicional específic de ventilació amb extracció mecànica per als 
vapors i els contaminants de la cocció. Per això s’ha de disposar un extractor connectat a un conducte 
d’extracció independent dels de la ventilació general de l’habitatge. 
  
Utilitzarem una campana extractora convencional amb 1 motor d'aspiració i amb tram de connexió de 
tub flexible d'alumini. 
 
El conducte d’extracció de gasos i fums es realitzarà amb un tub d'acer Cor-Ten de 2 mm.  
 
Abans dels extractors de les cuines s’ha de disposar un filtre de greixos i olis dotat d’un dispositiu que 
indiqui quan s’ha de reemplaçar o netejar aquest filtre. 

4.8.1.7 Execució pas dels conductes 
 
S’ha de preveure el pas dels conductes a través dels forjats i altres elements de partició horitzontal de 
tal manera que s’executin aquells elements necessaris per a això com ara jous i congrenys. Els espais 
de pas dels forjats han de proporcionar una amplitud perimètrica de 20 mm i aquesta s’ha d’omplir amb 
aïllament tèrmic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8.2 DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

4.8.2.1 Cabal mínim d’aire de ventilació, q, exigit als habitatges a la planta semisoterrani 
 

Planta semisoterrani 

Sistema Recinte Ocupació 
persones 

 
Sup.útil 

Rati 
de  
Qv en 
l/s 

Cabal mín. 
Qv en l/s 

Cabal 
equilibrats 
Qv en l/s 

General 

 
Admissió 

Sala de 
jocs 

6 - 3 18 
 

18+5=23 

Gimnàs 6 - 3 18 18+4=22 
                                    Total cabal d’admissió, Qva 36 45 
 

Extracció 

Bany 1 - - 15 15 
Vestuari 
1 

- - 15 15 

Vestuari 
2 

  15 15 

                                    Total cabal d’extracció, Qve 45 
 

Sistema Recinte 
Ocupació 
persones 

Sup.útil Rati de  
Qv en l/s 

Cabal 
mín. 
Qv en l/s 

Cabal 
equilibrats 
Qv en l/s 

 
 
Addicional 

Extracció Sauna - 15 15 
15                                    Total cabal d’admissió, Qva 

 
Admissió Sauna - 15 15 

15                                    Total cabal d’extracció, Qve 
 

 
Es compleix: 
Cabal d’admissió, Qva = Cabal d’extracció, Qve  

4.8.2.2 Sistema de ventilació mecànic a la planta semisoterrani 
 
Obertures d’admissió directes de l’exterior 

 

 
Local 
d’admissió 

 
Qva, en l/s 

 
Sup.airejadors  
(cm2) s =4xQva 

Sup.Obertura fixa en finestres en cm2 

 
Smín= 4 x Qva / Smàx≤ 1,1 x s.mín 

Sala de jocs 23 92 92/102 
Gimnàs 22 88 88/97 
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Obertures de pas 
 

Porta del local Qva en l/s 

Sup.obertures de pas en cm2 

 
S mín.=8x Qva 
(sup.mayor o igual 
a 70 cm2) 

Escletxa entre el 
full de la porta i el 
terra, a porta= 
0,80m 

Sala de jocs 23 144 2 cm 
Gimnàs 22 144 2 cm 
Sauna 15 120 1,5 cm 
Vestuari 1 15 120 1,5 cm 
Vestuari 2 15 120 1,5 cm 
Bany 1  15 120 1,5 cm 

 
Obertures d’extracció mecànica 
 
Poden connectar-se al conducte vertical amb ramals horitzontals. 
 

Local d’extracció Qve en l/s S mín = 4 x Qve 
Bany 1 15 144 
Vestuari 1 15 144 
Vestuari 2 15 144 

4.8.2.3 Cabal mínim d’aire de ventilació, q, exigit als habitatges a la planta baixa 
 

Planta semisoterrani 

Sistema Recinte Ocupació 
persones 

 
Sup.útil 

Rati 
de  
Qv 
en l/s 

Cabal 
mín. 
Qv en l/s 

Cabal 
equilibrats 
Qv en l/s 

 
General 

 
Admissió 

Menjador-
sala 
d’estar 

6 - 3 18 
 

18 +12,2 

                                    Total cabal d’admissió, Qva 30,2 
 
 
Extracció 

Bany 2 - - 15 15  
Cuina - 7,6 2 15,2  

                                    Total cabal d’extracció, Qve 30,2 
 

Sistema Recinte Ocupació 
persones 

 
Sup.útil Rati de  

Qv en l/s 

Cabal 
mín. 
Qv en l/s 

Cabal 
equilibrats 
Qv en l/s 

 
 
Addicional 

Extracció Cuina - 50 50 
50                                    Total cabal d’admissió, Qva 

 
Admissió Cuina - 50 50 

50                                    Total cabal d’extracció, Qve 
 

 
Es compleix: 
Cabal d’admissió, Qva = Cabal d’extracció, Qve  
 

4.8.2.4 Sistema de ventilació mecànic de la planta baixa 
 
Obertures d’admissió directes de l’exterior 
 

 
Local 
d’admissió 

 
Qva, en l/s 

 
Sup.airejadors  
(cm2) s =4xQva 

Sup.Obertura fixa en finestres en cm2 

 
Smín= 4 x Qva / Smàx≤ 1,1 x s.mín 

Menjador- 
sala d’estar 

30,2 120,8 121/133 

 
Obertures de pas 
 

 
 
Porta del local 

 
 
Qva en l/s 

Sup.obertures de pas en cm2 

 
S mín=8x Qva 
(sup.mayor o igual 
a 70 cm2) 

Escletxa entre el 
full de la porta i el 
terra, a porta= 
0,80m 

Cuina 15,2 121,6 1,5 cm 
Bany 2 15 120 1,5 cm 

 

Obertures d’extracció mecànica 

 
Local d’extracció Qve en l/s S mín = 4 x Qve 
Cuina 15,2 60,8 
Bany 2 15 60 

4.8.2.5 Cabal mínim d’aire de ventilació, q, exigit als habitatges a la planta pis 
 

Planta semisoterrani 

Sistema Recinte Ocupació 
persones 

 
Sup.
útil 

Rati 
de  
Qv 
en l/s 

Cabal 
mín. 
Qv en l/s 

Cabal 
equilibrats 
Qv en l/s 

General 

 
Admissió 

Dormitori 1 2 - 5 10 10 +5 
Dormitori 2 2 - 5 10 10 +5 
Dormitori 3 2 - 5 10 10 +5 

                                    Total cabal d’admissió, Qva 30 45 
 
 
Extracció 

Bany 3  - 15 15 
15 
15 

Bany 4  - 15 
Bany 5  - 15 

                                    Total cabal d’extracció, Qve 45 
 
Es compleix: 
Cabal d’admissió, Qva = Cabal d’extracció, Qve  
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4.8.2.6 Sistema de ventilació mecànic a la planta pis 
 
Obertures d’admissió directes de l’exterior 

 

 
Local 
d’admissió 

 
Qva, en l/s 

 
Sup.airejadors  
(cm2) s =4xQva 

Sup.Obertura fixa en finestres en cm2 

 
Smín= 4 x Qva / Smàx≤ 1,1 x s.mín 

Dormitori 1 15 60 60/66 
Dormitori 2  15 60 60/66 
Dormitori 3 15 60 60/66 
Bany 3 15 60 60/66 
Bany 4 15 60 60/66 

 
Obertures de pas 

 
 
 
Porta del local 

 
 
Qva en l/s 

Sup.obertures de pas en cm2 

 
S mín=8x Qva 
(sup.mayor o igual 
a 70 cm2) 

Escletxa entre el 
full de la porta i el 
terra, a porta= 
0,80m 

Dormitori 1 15 120 1,5 cm 
Dormitori 2 15 120 1,5 cm 
Dormitori 3 15 120 1,5 cm 
Bany 3 15 120 1,5 cm 
Bany 4 15 120 1,5 cm 
Bany 5 15 120 1,5 cm 

 

 
Obertures d’extracció mecànica 
 

Local d’extracció Qve en l/s S mín = 4 x Qve 
Bany 3 15 60 
Bany 4 15 60 
Bany 5 15 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.2.7 Conducte d’extracció mecànica 
 

 
Tram 

 
Estances 

 
Qve, en 
l/s 

Secció 
conducte en 
cm2 s=2,5xQve 

∅∅∅∅ conducte mm 

Càlcul Comercial i ∅∅∅∅ 
uniforme 

P.S-P.B Bany 1 + 
Vestuari 2 

30 75 98 160 

P.B-P.P Bany 1 + 
Vestuari 2 

30 75 98 160 

P.P-P.C Bany1+  
Vestuari 2 + 
Bany 3+ 
Bany 4 

60 150 140 160 

P.S-P.C Vestuari 1 15 37,5 70 125 
P.S-P.C Sauna 15 37,5 70 125 
P.B- P.P Cuina + 

Bany 2 
30,2 75,5 100 125 

P.P-P.C Cuina+ 
Bany 2+ 
Bany 5 

45,2 
 

113 120 125 

P.B-P.C Cuina 50 125 130 135 
 

4.8.2.8 Aspirador mecànic (ventilador) i boca d’expulsió 
 
Aspirador 1 (Bany 1+ Bany 3 +Bany 4) → Qve = 165  l/s = 594 m3/h 
Aspirador 2 (Cuina + Bany 2 + Bany 5) → Qve = 113  l/s = 406,8 m3/h 
Boca d’expulsió 1 → 4 x Qve total = 4 x 165 = 660 cm2 
Boca d’expulsió 2 →  4 x Qve total = 4 x 113 = 452 cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Diagnosi i Rehabilitació com a casa rural a Vilanova del Camí (Anoia) 60

4.9 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ30 

4.9.1 CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA ESCOLLIT 
 
El sistema escollit per realitzar la calefacció de la casa rural de Can Muscó consisteix en un sistema 
bitubular on tenim un tub exclusiu d’impulsió i un altre de retorn.  
A continuació les característiques de  la instal·lació de calefacció: 
 

Sistema de calefacció 
Grau de concentració Individual 
Tipus de emissors Radiador (calor per convecció) 
Fluids que van a l’interior Fluids tèrmics 
Energia Sistema d’energia solar i caldera de gas-oil 
Traçat canonades Sistema bitubular 

4.9.2 BALANÇ TÈRMIC 
 
El balanç tèrmic és el càlcul de les necessitats calorífiques de les estances que volem calefactar. I es 
calcula a través de la següent fòrmula: 
 
Q = Sup (m2) x Fa x Fb x Fc = Kcal/h 
 
Els factors que multipliquen la  superfície i ens permeten aconseguir el balanç tèrmic, són els descrits a 
continuació: 
 
Factor A:el factor varia canvia en funció del ús al qual està destinat la habitabilitat del local, del 
emplaçament del context de edifici i del règim de calefacció en que s’utilitzi l’edificació. 
Factor B: coeficient corrector, s’aplica en base a la temperatura de càlcul en el exterior del edifici a 
calcular. Per interpretar correctament el factor B, es imprescindible conèixer les temperatures exteriors 
de càlcul per a les diferents zones geogràfiques del nostre país. 
Factor C: factor que regula les necessitats del tipus de construcció, tenint en compte l’antiguitat del 
edifici. 
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  IInnffoorrmmaacciióó  ddeell  rreeggllaammeenntt  ddee  iinnssttaall·· llaacciioonnss  ttèèrrmmiiqquueess  ((RRIITTEE--0077))  ii  ddeellss    aappuunnttss  ddee  iinnssttaall·· llaacciioonnss  
eelleeccttrroommeeccàànniiqquueess  

 Sup 
(m2) 

Fa Fb Fc Potència Kcal/h 

Gimnàs  50 95 0,95 1 4.512,5 
Bany 1 6,13 90 0,95 1 524,115 
Vestuari 1 4,39 90 0,95 1 375,345 
Vestuari 2 4,39 90 0,95 1 375,345 
Sala de jocs 44,31 95 0,95 1 3.998,97 
Mostrador 14,20 72 0,95 1 971,28 
Menjador- 
Sala d’estar 

43,28 95 0,95 1 3.906,02 

Cuina 8,24 81 0,95 1 634,068 
Passadís 2 12,25 46 0,95 1 535,325 
Bany 2 5 90 0,95 1 427,5 
Dormitori 1 19,72 86 0,95 1 1.611,124 
Bany 3 7,85 90 0,95 1 671,175 
Dormitori 2 21 86 0,95 1 1.715,7 
Bany 4 7 90 0,95 1 598,5 
Dormitori 3 17 86 0,95 1 1.388,9 
Bany 5 4,85 90 0,95 1 414,675 
Passadís 3 12,7 46 0,95 1 554,99 
                                                       Total potència  23.215,53 Kcal/h 

4.9.3 COMPONENTS DEL  SISTEMA DE CALEFACCIÓ 
 
Els components escollits per formar part de la instal·lació de calefacció són els següents: 
 

Components Característiques 
 
 
Caldera 

Combustió Atmosfèrica : agafa l’aire de l’estança en la qual es troba. 
Combustible Gas-oil 
Ús Calefacció i aigua calenta sanitària (mixta) 
Evacuació Tub d’extracció de 20 cm de diàmetre 
Potència 40.000 Kcal/h 
Mides 1.500 x 1.025 x 550 mm 

Canonades Coure 
Radiadors Radiador TBB-12i BLANC i dubal 60.  

4.9.3.1 Caldera 
 
En aquest apartat es detalla el càlcul corresponen per determinar la potència de la caldera: 
 
Total= 23.215,53 Kcal/h x 1,15 = 34.823,29Kcal/h 
 
Normalment 3.000 Kcal/h ≈ 100 litres 
Diem que més o menys acumularem 1.000 litres de aigua calenta sanitària. 
Potència aigua calenta sanitària =1000 litres x( 3000 Kcal/h / 100 litres ) = 30.000 Kcal/h 
 
Las calderas mixtes no donen prioritat a l’aigua calenta sanitària per això hem de tenir en compte les 
dues potències per poder escollir la caldera. 
 
Si tenim en compte el catàleg comercial de roca escollirem la caldera alimentada per gas-oil de la 
marca ROCA, tipus LIDIA 40 GTA, per calefacció i aigua calenta sanitària,  de 1.500 x 1.025 x 550 mm, 
atmosfèrica amb acumular de 150 litres per aigua calenta sanitària, de 40.000 Kcal/h i recomanada per 
habitatges de fins  300 m2  d’estances a calefactar + tres banys complets.  
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4.9.3.2 Canonades 
 
El sistema utilitzat seran canonades de coure, en el sistema bitubular la soldadura no pot anar 
encastada, d’aquesta manera aquest sistema anirà vist. 
 
El retorn anirà paral·lel a les canonades, mai tindrem abraçadores als extrems, la sujecció de les 
canonades haurà de permetre la dilatació. 
 

Circuits Planta  Nº radiadors 
1 Planta semisoterrani 5 
2 Planta baixa 4 
3 Planta pis 6 

 
Per realitzar el càlcul de les canonades tindrem en compte les dades i formules que apareixen a 
continuació: 
 
-Salt  tèrmic = 20º 
-Velocitat = 1 m/s 
 
-En la següent formula la Q és el caudal en kcal/h, Ce es Calor específic i T és el salt tèrmic. 
 

  
 
 
-La formula que apareix a continuació serveix per aconseguir el la secció a través de la Q i la V. 

` 
 
-L’última formula utilitzada serà útil per aconseguir el diàmetre. 
 

 
 
Tenint en compte les dades i formules anteriors podem realitzar els càlcul dels trams que formen el 
sistema bitubular: 
 
Circuit 1 
Trams Pot. Tram (Kcal/h) ∅∅∅∅Tub Cu 
Sala de jocs  Sala de jocs 3.998,97 Kcal/h 8,41mm � 12mm 
Sala de jocs - 
Gimnàs 

Sala de jocs + Gimnàs 3.998,97+4.512,5 = 
8.511,47 Kcal/h 

12,27mm � 15mm 

Vestuari 1 Vestuari 1 375,345 Kcal/h 2,58mm � 12mm 
Vestuari 1 - 
Vestuari 2 

Vestuari 1 + Vestuari 2 375,345+375,345 = 750,69 
Kcal/h 

3,64mm � 12mm 

Vestuari 2 - Bany 
1 

Vestuari 1 +Vestuari 2 + Bany 
1 

375,345+375,345+524,115 
= 1.274,805 Kcal/h 

4,75mm � 12mm 

 
Circuit 2 
Trams Pot. Tram (Kcal/h) ∅∅∅∅Tub Cu 
Bany 2 Bany 2 427,5 Kcal/h 2,74mm � 12mm 
Bany 2 - Cuina Bany 2 + Cuina 427,5+634,068 = 

1.061,568 Kcal/h 
3,26mm � 12mm 

Cuina - menjador- sala 
d’estar 

Bany 2 + Cuina + 
menjador- sala d’estar 

427,5+634,068+3.906,02 
= 4.967,588 Kcal/h 

9,37 � 12mm 

Mostrador Mostrador 971,28 Kcal/h 4,14mm � 12mm 
 

 
Circuit 3 
Trams Pot. Tram (Kcal/h) ∅∅∅∅Tub Cu 
Bany 5 Bany 5 414,675 Kcal/h 2,71mm � 12mm 
Bany 5 - Dormitori 
3 

Bany 5 + Dormitori 3 414,675+1.388,9 = 1.803,575 
Kcal/h 

5,65mm � 12mm 

Dormitori 3 – 
Dormitori 2 

Bany 5 + Dormitori 3 
+ Dormitori 2 

414,675+1.388,9+1.715,7 = 
3519,275 Kcal/h 

7,89mm � 12mm 

Dormitori 2- Bany 4 Bany 5 + Dormitori 3  
+ Dormitori 2 + Bany 
4 

414,675+1.388,9+1.715,7+598,5 
= 4117,775 Kcal/h 

8,53mm � 12mm 

Dormitori 1 Dormitori 1 1.611,124 Kcal/h 5,38mm � 12mm 
Dormitori 1-Bany 3 Dormitori 1+ Bany 3 1.611,124 + 671,175 = 2282,299 

Kcal/h 
6,35mm � 12mm 

 

 

4.9.3.3 Radiadors 
 
Les característiques dels radiadors que fomaran part del sistema són els que apareixen a continuació: 
 
TBB blanc: radiador banys-cuina 
 
Radiador resistent a les projeccions d’aigua. (Veure plànols 28-30 instal·lació calefacció.) 
 
 

       
Figura 141: Característiques radiador TBB blanc de la casa comercial Roca 
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Dubal 60: radiador per les altres estances 
 
Radiador d’alumini de color blanc. 
 

      
Figura 142: Característiques radiador Dubal 60 casa comercial roca. 
 

 
Figura 143: Mides radiador Dubal 60 casa comercial roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I per últim es detalla les característiques dels radiadors que es troben en casa zona de Can Muscó amb 
la taula següent: 
 

Estances Pot 
Kcal/h 

Model H 
(altura) 

Nº 
columnes 

Nº radiadors Pot. 
element 

Nº 
element. 

Gimnàs  4.512,5 Dubal 
60 

571 1 4 103,9 44 

Bany 1 524,115 TBB 870 1 2 515.9 1 
Vestuari 1 375,345 Dubal 

60 
571 1 1 103,9 4 

Vestuari 2 375,345 Dubal 
60 

571 1 1 103,9 4 

Sala de 
jocs 

3.998,9
7 

Dubal 
60 

571 1 3 103,9 35 

Mostrador 971,28 Dubal 
60 

571 1 1 103,9 10 

Menjador- 
Sala 
d’estar 

3.906,0
2 

Dubal 
60 

571 1 3 103,9 38 

Cuina 634,068 TBB  870 1 2 515.9 1 
Passadís 
2 

535,325 Dubal 
60 

571 1 1 103,9 6 

Bany 2 427,5 TBB 870 1 1 515.9 1 
Dormitori 1 1.611,1

24 
Dubal 
60 

571 1 2 103,9 16 

Bany 3 671,175 TBB 870 1 2 515.9 1 

Dormitori 2 1.715,7 Dubal 
60 

571 1 2 103,9 17 

Bany 4 598,5 TBB 870 1 2 515.9 1 
Dormitori 3 1.388,9 Dubal 

60 
571 1 1 103,9 14 

Bany 5 414,675 TBB 870 1 1 515.9 1 
Passadís 
3 

554,99 Dubal 
60 

571 1 1 103,9 6 
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4.10 AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
Per poder realitzar el pressupost de la rehabilitació de Can Muscó alhora de escollir els preus del 
generador de preus de l’itec s’han tingut en compte  la superfície útil de 525,35  m2 , superfície 
construïda de 822,56 m2, el tipus d’habitatge corresponen a altres usos, la situació entre mitgeres de 
l’edificació, el mercat actual en recessió acusada, la maca de dificultat d’accés a l’habitatge, l’espai 
suficient per l’emmagatzematge de materials i enderroc, el transport de materials manual, el grau 
d’intervenció que serà integral, l’estat de conservació de l’edifici que és regular, la dificultat d’execució  
modera i que no haurà presència d’usuaris. 
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CÓDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 CAPÍTULO 1 Actuacions prèvies                                                
 SUBCAPÍTULO 1.1 Treballs previs d'implantació                                     
1.1.1         m    Barrera seguretat perimetral                                      

 Barrera de seguretat per encerclament perimetral de l’àrea objecte de la intervenció, incloent-hi col.lo-  
 cació i enretirada. Formada per perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona  
 amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat; col·locat sobre suport de perfil, CPN-150  
 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75 i 1 m de llargària, amb un amortidor, col·locat soldat;  
 incloent-hi p/p de panells batents per a entrada/sortida de vehicles i peatons, i terminals en forma  
 de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixades al suport.  
 195,00 40,56 7.909,20 
1.1.2         m²   Muntatge, desmuntatge i transport bastida                         

 Muntatge, desmuntatge i transport de bastida metàl·lica en façanes per a una alçada fins a 10 m, amb  
 plataforma de treball cada 2 m.  
 470,00 7,76 3.647,20 
1.1.3         m²   Lloguer per mes de bastida metàl·lica per façana                  

 Lloguer per mes de bastida metàl·lica per façana, amb plataforma de treball cada 2 m.  
 470,00 2,53 1.189,10 
1.1.5         u    Protecció elements existents                                      

 Preparació i execució de les mesures adients a la protecció i conservació dels elements existents en  
 l’edificació no objecte de la intervenció, tant exteriors com interiors; com ara plastificacions, entaula-  
 ments, apuntalaments, segellats, tapats, etc. Incloent-hi els materials, mà d’obra i mitjans auxiliars.  
 4,00 850,00 3.400,00 
1.1.4         u    Replanteig                                                        

 Replanteig dels enderrocs i els nous elements constructius de l´edificicació sobre la superfície de la  
 intervenció, incloent-hi la revisió de les cotes de nivell, perímetres, eixos i previsions de les instal.la-  
 cions necessàries.  
 1,00 450,00 450,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 Treballs previs d'implantació.....  16.595,50 

 
 SUBCAPÍTULO 1.2 Desconnexió d'escomeses                                           
1.2.1         u    Desconnexió d'escomesa elèctrica                                  

 Desconnexió d'escomesa aèria de la instal·lació elèctrica de l'edifici.  
 1,00 197,44 197,44 
1.2.2         u    Desconnexió d'escomesa de la xarxa d'aigua potable.               

 Desconnexió d'escomesa de la xarxa d'aigua potable de l'edifici.   
 1,00 49,37 49,37 
1.2.3         u    Desconnexió d'escomesa de sanejament.                             

 Desconnexió d'escomesa de la instal·lació de sanejament de l'edifici.  
   
   
 1,00 144,92 144,92 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 Desconnexió d'escomeses ........  391,73 
  
 SUBCAPÍTULO 1.3 Eliminació de plantes                                             
1.3.1         m²   Esbrossi d'arbustos i herbes.                                     

 Esbrossi d'arbustos i herbes, a l'interior i a l'exterior de l'edifici, amb esbrolladora.  
 44,00 1,35 59,40 
1.3..2        m²   Neteja d'arbustos i herbes façanes                                

 Neteja d'arbustos i herbes situades en parament vertical.   
 125,00 1,67 208,75 
1.3.3         m²   Neteja de paraments de piscina de restes orgàniques               

 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fun-  
 gicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat  
 amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals  
 84,73 4,31 365,19 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 Eliminació de plantes .................  633,34 

 

 

 

CÓDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 SUBCAPÍTULO 1.4 Preparació d'elements per la intervenció                          
1.4.1         m²   Neteja d'element de fusta                                         

 Neteja d’elements de fusta amb doll de sorra de sílice i aigua a pressió, en paraments de qualsevol ti-  
 pus, consistent en: 1)Neteja del parament; 2)Aplicació de producte desincrustant sobre el parament a  
 netejar; 3) Projecció de sorra de sílice i aigua a pressió, controlat per maquinària adient, eliminant-ne  
 els residus d’obra, pols,etc; fins a una neteja i desincrustat total de la fusta, i/mitjans auxiliars, amb  
 una alçada de treball de fins a 4m.  
 159,85 13,06 2.087,64 
1.4.2         m²   Preparació del suport base de fusta, per a repintar.              

 Preparació de superfície de fusta, amb capes de pintura en bon estat, mitjançant rentat amb aigua i  
 detergent, i escatat final, per a procedir posteriorment al seu repintat (no inclòs en aquest preu).  
 159,85 2,33 372,45 
1.4.3         m²   Regalim de partícules sobre superfície metàl·lica.                

 Projecció en sec de doll de material abrasiu sobre la superfície metàl·lica de les baranes  fins a arri-  
 bar a un grau de regalim Sa 2 segons UNE-EN ISO 8501-1, per a procedir posteriorment a l'aplica-  
 ció d'un revestiment.  
   
   
   
 41,58 4,34 180,46 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 Preparació d'elements per la .....  2.640,55 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 Actuacions prèvies ................................................................................................  20.261,12 

 
 CAPÍTULO 2 Enderroc i reparacions                                            
 SUBCAPÍTULO 2.1 Enderroc                                                          
2.1.1         m²   Enderroc coberta plana transitable, no ventilada.                 

 Enderroc complet de la coberta plana transitable, no ventilada, composta per una capa de formigó  
 cel·lular per la formació de pendents de 15 cm de gruix mitjà, impermeabilització, aïllament, capes  
 separadores i paviment ceràmic; amb martell pneumàtic compressor, i càrrega manual de runa sobre  
 camió o contenidor.  
   
 97,61 26,67 2.603,26 
2.1.2         m²   Arrencada de cel ras de canyís                                    

 Arrencada de cel ras de canyís arrebossat amb guix, amb mitjans manuals, i càrrega manual de ru-  
 na sobre camió o contenidor.  
   
 87,00 5,84 508,08 
2.1.3         m    Enderroc de biga de fusta                                         

 Enderroc de la biga de fusta de fins a 1000 cm² de secció i fins a 4 m de longitud mitja, amb mitjans  
 manuals i motoserra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  
   
 27,68 15,78 436,79 
2.1.4         m²   Enderroc de partició interior de fàbrica revestida                

 Enderroc de la partició interior de fàbrica revestida, formada per maó massís a maó de cantell de 5  
 cm cm d'espessor, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  
 330,00 6,61 2.181,30 
2.1.5         m²   Enderroc paviments interior ceràmic                               

 Enderroc del paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, i picat del material  
 d'unió, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  
 525,00 6,37 3.344,25 
2.1.6         m²   Enderroc paviment graons                                          

 Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o  
 contenidor  
 47,20 5,63 265,74 
2.1.7         m²   Enderroc de paviment exterior ceràmic                             

 Enderroc del paviment exterior ceràmic, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre ca-  
 mió o contenidor  
 228,34 10,09 2.303,95 
2.1.8         m²   Enderroc de paviment exterior de pedra natural                    

 Aixecat amb recuperació del material de paviment existent a l'exterior de l'edifici de pedra natural, i  
 picat del material d'unió, amb mitjans manuals.  
 12,00 12,76 153,12 
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CÓDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
2.1.9         m²   Picat superficial d'element de pedra fins 4 cm                    

 Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega  
 manual de runa sobre camió o contenidor  
 157,02 37,52 5.891,39 
2.1.10        m²   Picat arrebossat de morter de ciment                              

 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-  
 mió o contenidor  
 144,57 7,51 1.085,72 
2.1.11        m²   Raspatllat arrebossat i enguixat en parament vertical             

 Raspallat manual de restes d'arrebossat i enguixat en parament vertical.  
 605,86 3,77 2.284,09 
2.1.12        m²   Picat de revestiment de guix sobre parament vertical              

 Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de més de 3 m d'altura, amb mitjants  
 manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  
   
 1.200,65 8,37 10.049,44 
2.1.13        m²   Picat de revestiment de guix sobre parament horitzontal           

 Picat de revestiment de guix aplicat sobre els revoltó ceràmics situats a la planta baixa, amb mitjants  
 manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  
 63,00 18,08 1.139,04 
2.1.14        m²   Enderroc d'enrajolats                                             

 Enderroc del enrajolat  i picat de la capa base de morter, amb mitjants manuals, i càrrega manual de  
 runa sobre camió o contenidor.  
 72,32 11,17 807,81 
2.1.15        m³   Classificació de residus de la construcció                         

 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials  
 amb mitjans manuals  
 3,00 56,27 168,81 
2.1.16        m³   Transport de residus a un centre de reciclatge                    

 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recolli-  
 dai transferència, amb contenidor.  
 159,36 10,53 1.678,06 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 Enderroc ......................................  34.900,85 

 
 SUBCAPÍTULO 2.2 Desmuntatges                                                      
 APARTADO 2.2.1 Desmuntatge d'instal·lació interior elèctrica                     
2.2.1.1       u    Desmuntatge caixa protecció i mesura                              

 Desmuntatge de caixa de protecció i mesura, amb mitjans manuals i càrrega manual del material  
 desmuntat sobre camió o contenidor.  
 1,00 15,21 15,21 
2.2.1.2       m    Desmuntatge de derivació individual.                              

 Desmuntatge de derivació individual fix en superfície amb mitjans manuals i càrrega manual del ma-  
 terial desmuntat sobre camió o contenidor.  
 6,00 0,98 5,88 
2.2.1.3       u    Desmuntatge de xarxa de distribució interior                      

 Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície, amb mitjans manuals i càrrega  
 manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.  
 1,00 796,59 796,59 
2.2.1.4       u    Desmuntatge de mecanisme elèctric                                 

 Desmuntatge de mecanisme elèctric de superfície per a interior, amb mitjans manuals i càrrega ma-  
 nual del material desmuntat sobre camió o contenidor.  
 1,00 1,38 1,38 
2.2.1.5       m    Desmuntatge de cablejat elèctric                                  

 Retirada de cablejat elèctric vist fixe en superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual del material  
 desmuntat sobre camió o contenidor.  
 40,00 0,50 20,00 
2.2.1.6       u    Desmuntatge de quadre elèctric                                    

 Desmuntatge de quadre elèctric encastat per a dispositius generals i individuals de comandament i  
 protecció, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.  
 1,00 19,30 19,30 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.2.1 Desmuntatge d'instal·lació interior 858,36 

 

CÓDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 APARTADO 2.2.2 Desmuntatge d'instal·lació d'aigua                                
2.2.2.1       u    Desmuntatge del comptador individual d'aigua.                     

 Desmuntatge del comptador d'aigua, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat  
 sobre camió o contenidor.  
 1,00 3,21 3,21 
2.2.2.2       u    Desmuntatge del dipòsit.                                          

 Desmuntatge del dipòsit auxiliar d'alimentació, amb mitjans manuals i càrrega manual del material  
 desmuntat sobre camió o contenidor.  
 1,00 28,07 28,07 
2.2.2.3       u    Desmuntatge de la  clau de pas.                                   

 Desmuntatge de clau de pas de fins a 1" de diàmetre i accessoris, en canonada de distribució d'ai-  
 gua, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.  
 1,00 3,36 3,36 
2.2.2.4       m    Desmuntatge de la canonada de distribució d'aigua.                

 Desmuntatge de la canonada de distribució d'aigua i accessoris, col·locada superficialment, amb mit-  
 jans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.  
 5,00 4,26 21,30 
2.2.2.5       u    Desmuntatge de  la xarxa d'instal·lació interior d'aigua.         

 Desmuntatge de la xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada superficialment, amb mitjans ma-  
 nuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.  
 1,00 257,01 257,01 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.2.2 Desmuntatge d'instal·lació d'aigua 312,95 

 
 APARTADO 2.2.3 Desmuntatges d'aparells sanitaris dels banys                      
2.2.3.1       u    Desmuntatge lavabo                                                

 Desmuntatge de lavabo amb pedestal, conjunt d'aixetes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega  
 manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.  
 2,00 21,63 43,26 
2.2.3.2       u    Desmuntatge vàter                                                 

 Desmuntatge de wàter amb dipòsit baix, i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual del ma-  
 terial desmuntat sobre camió o contenidor.  
 2,00 21,10 42,20 
2.2.3.3       u    Desmuntatge banyera                                               

 Desmuntatge de banyera acrílica, conjunt d'aixetes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega ma-  
 nual del material desmuntat sobre camió o contenidor.  
 1,00 42,34 42,34 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.2.3 Desmuntatges d'aparells sanitaris 127,80 

 
 APARTADO 2.2.4 Desmuntatges d'aparells de la  cuina                              
2.2.4.1       u    Desmuntatge d'aigüera                                             

 Desmuntatge d'aigüera d'acer inoxidable de 1 cubeta, grifería i accessoris, amb mitjans manuals i cà-  
 rrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.  
 1,00 14,72 14,72 
2.2.4.2       u    Desmuntatge de grifería en cuina                                  

 Desmuntatge de grifería d'aigüera amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat so-  
 bre camió o contenidor.  
 1,00 15,44 15,44 
2.2.4.3       m    Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina                      

 Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mitjans manuals, i càrrega manual  
 del material desmuntat sobre camió o contenidor.  
 5,00 48,03 240,15 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.2.4 Desmuntatges d'aparells de la  cuina 270,31 
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 APARTADO 2.2.5 Desmuntage fusteria                                               
2.2.5.1       u    Desmuntatge persiana de llibret de dues fulles                    

 Desmuntatge de persiana de llibret de dues fulles, de fins a 3 m2, amb mitjans manuals i aplec per a  
 posterior aprofitament.  
 8,00 14,42 115,36 
2.2.5.2       u    Arrencada de full i bastiment de finestra                         

 Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o conte-  
 nidor  
 8,00 5,62 44,96 
2.2.5.3       u    Arrencada full i bastiment de balconera                           

 Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o con-  
 tenidor  
 10,00 5,63 56,30 
2.2.5.4       u    Arrencada de sull i bastiment de porta interior                   

 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o  
 contenidor.  
 21,00 3,75 78,75 
2.2.5.5       m²   Aixecat de fusteria d'armari de paret.                            

 Aixecat de fusteria de fusta d'armari de paret, cèrcols o precèrcols, tapetes, tapajuntes, fulles i ferra-  
 menta, amb mitjans manuals, i càrrega de runa sobre camió o contenidor.  
   
   
 18,42 8,41 154,91 
2.2.5.6       m²   Desmuntatge de ferramenta de tancament d'armari de paret.         

 Desmuntatge de ferramenta de tancament en armari de paret de fusteria de fusta, amb mitjans ma-  
 nuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.  
 6,00 3,37 20,22 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.2.5 Desmuntatge fusteria ....................  470,50 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 Desmuntatges .............................  2.039,92 

 
 SUBCAPÍTULO 2.3 Obertura de forats                                                
2.3.1         m³   Obertura de forats en mur de maçoneria                            

 Demolició de mur de maçoneria ordinària a una cara vista de pedra calcària, amb morter, amb mit-  
 jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  
 11,70 136,10 1.592,37 
2.3.2         m³   Obertura de forat en mur de fàbrica                               

 Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic massís amb mitjants manuals, i càrrega manual de ru-  
 na a camió o contenidor.  
 1,20 138,48 166,18 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 Obertura de forats .......................  1.758,55 

 
 SUBCAPÍTULO 2.4 Reparacions                                                       
2.4.1         m    Reparació revoltons de ceràmica vista                             

 Repercussió per metre lineal de reparació de revoltons d’obra de ceràmica vistos, respectant les ca-  
 racterístiques  
 dels materials originals  
 512,00 3,48 1.781,76 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 Reparacions ................................  1.781,76 
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 SUBCAPÍTULO 2.5 Estintolament                                                     
2.5.1         u    Estintolament de mur de gruix d'ente 29-40 cm                     

 Estintolament de paret de maçoneria i obra ceràmica de 29-40cm de gruix, amb dos perfil d'acer  
 HEB  
 per a estructures S275JR laminats en calent perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en ca-  
 lent,  
 amb una quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 1,5-4,0 m d'amplària,  
 apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=150 kN de càrrega màxima,  
 enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  
 3,00 1.714,00 5.142,00 
2.5.2         u    Estintolament de mur de gruix d'ente 40-60 cm                     

 Estintolament de paret de maçoneria/obra ceràmica de 40-60cm de gruix, amb dos perfil d'acer HEB  
 per a estructures S275JR laminats en calent perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en ca-  
 lent,  
 amb una quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0,8-1,5 m d'amplària,  
 apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=150 kN de càrrega màxima,  
 enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  
 2,00 794,79 1.589,58 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 Estintolament ..............................  6.731,58 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 Enderroc i reparacions ..........................................................................................  47.212,66 

 
 CAPÍTULO 3 Acondicionament del terreny                                       
 SUBCAPÍTULO 3.1 Preparació del terreny                                            
3.1.1         m²   Retirada de capa de terra vegetal                                 

 Retirada de terra negra procedent de jardineres i apilament en obra del material retirat per a la seva  
 reutilització, amb mitjans manuals.  
 11,00 78,82 867,02 
3.1.2         m³   Aportació i incorporació de terra per a jardinera                 

 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans  
 manuals  
 4,35 97,34 423,43 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 Preparació del terreny ................  1.290,45 

 
 SUBCAPÍTULO 3.2 Excavacions a cel obert                                           
3.2.1         m³   Excavació per fonamentacions                                     

 Excavació en rases per fonamentacions en terreny compacte, amb mitjans mecànics, retirada dels  
 materials excavats i càrrega a camió.  
 189,84 43,99 8.351,06 
3.2.2         m³   Excavació rebaix terreny compacte                                 

 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre ca-  
 mió  
 49,53 3,01 149,09 
3.2.3         m³   Excavació de rases i pous                                         

 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics  
 i càrrega mecànica sobre camió  
 17,02 6,92 117,78 
3.2.4         m³   Excavació de rases per a pas d'instal·lacions                     

 Excavació de rasa per a pas d’instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mit-  
 jans  
 mecànics i i càrrega mecànica sobre camió  
 5,54 9,50 52,63 
3.2.5         m³   Transport de terres a abocador                                    

 Transport de terres procedents d’excavació a abocador autoritzat.  
 99,77 14,61 1.457,64 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 Excavacions a cel obert .............  10.128,20 
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 SUBCAPÍTULO 3.3 Anivellament                                                      
3.3.1         m²   Solera de formigó armat.                                          

 Solera de HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, de 10 cm d'espessor, estès i vi-  
 brat manual, armada amb malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080, per a base d'un paviment.  
 147,38 15,80 2.328,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 Anivellament ................................  2.328,60 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 Acondicionament del terreny ...............................................................................  13.747,25 

 
 CAPÍTULO 4 Fonamentacions                                                    
4.1           m3   Recalçament de fonamentació mitjançant la seva ampliació           

 Reforç de fonamentació de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug i  
 abocada amb cubilot, amb una quantia de 30 kg/m³ d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, per a recalci  
 sota la fonamentació correguda existent, realitzat per armades, en fases successives.  
 86,00 123,12 10.588,32 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 Fonamentacions ....................................................................................................  10.588,32 

 
 CAPÍTULO 5 Estructura de fusta                                               
 SUBCAPÍTULO 5.1 Entramats horitzontal                                             
5.1.1         u    Pròtesi de fusta amb armadures de fibra de vidre                  

 Reparació de biga eliminant la zona deteriorada i col·locant una pròtesi de 20x30x20 cm de fusta se-  
 rrada de pi silvestre (Pinus Sylvestris L.) Espanya, calitat MEG, classe resistent C-18, protecció  
 superficial i penetració P2, treballada en taller, adherida a la fusta sana mitjançant resina epoxi, lliure  
 d’estirè, armant la unió d'ambdues fustes amb 2 varetes de fibra de vidre reforçada amb resina de po-  
 liéster, de 12 mm de diàmetre, de 0,05 m de longitud cada una, allotjades en perforacions realitzades  
 en la pròtesi i la fusta sana.  
 41,00 63,00 2.583,00 
5.1.2         m    Reforç de biga de fusta, mitjançant un passamà d'acer pla         

 Reforç de biga de fusta, mitjançant la col·locació en la part inferior de la peça, connectant el passamà  
 a la cara superior de la peça amb perns metàl·lics passadors a 45º.  
 75,00 45,00 3.375,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 Entramats horitzontal .................  5.958,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 Estructura de fusta ................................................................................................  5.958,00 

 
 CAPÍTULO 6 Fàbrica de ceràmica                                               
 SUBCAPÍTULO 6.1 Parets de fàbrica de maó                                          
6.1.1         m²   Paret de fàbrica de maó perforat per revestir                     

 Fulla de partició interior de 5 cm d'espessor de fàbrica, de maó perforat de 29 x 14 x 5  cm, per re-  
 vestir, rebuda amb morter de ciment M-5.  
 228,00 19,39 4.420,92 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 Parets de fàbrica de maó ...........  4.420,92 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 Fàbrica de ceràmica ..............................................................................................  4.420,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 CAPÍTULO 7 Cobertes                                                          
 SUBCAPÍTULO 7.1 Cobertes planes                                                   
7.1.1         m²   Coberta plana transitable, no ventilada.                          

 Coberta plana transitable, no ventilada, amb soldadura fixa, tipus convencional, pendent del 1% al  
 5%, per a trànsit peatonal privat, composta de: formació de pendents: formigó cel·lular de ciment es-  
 cumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major o igual  
 a 0,2 MPa, amb espessor medi de 10 cm; aïllament tèrmic: panell coberta de llana de roca soldable,  
 de 50 mm d'espessor; impermeabilització monocapa adherida: làmina de betum modificat amb elastò-  
 mer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalment adherida amb bufador; capa separadora sota protecció:  
 geotèxtil de fibres de polièster (200 g/m²); capa de protecció: rajoles de gres rústic 4/0/-/E, 20x20 cm  
 col·locades amb junt obert (separació entre 3 i 15 mm), en capa fina amb adhesiu de ciment normal,  
 C1, gris, sobre la capa de regularització de morter, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb re-  
 sistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb  
 la mateixa tonalitat de les peces.  
 97,61 75,69 7.388,10 
7.1.2         m²   Coberta plana transitable, ventilada.                             

 Coberta plana transitable, ventilada, amb enrajolat flotant porcellànic sobre suports de la marca co-  
 mercial Tau ceràmica, tipus convencional, pendent del 1% al 5%, per a tràfic peatonal privat, com-  
 posta de: formació de pendents: tauler ceràmic buit encadellat de 80x25x3,5 cm recolzat sobre en-  
 vans alleugerats de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, disposat cada 80 cm i amb 30 cm d'alçària  
 mitja; aïllament tèrmic: plafó rígid de poliestirè extruït, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja  
 mossa, de 50 mm d'espessor; impermeabilització monocapa adherida: làmina de betum modificat  
 amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140) col·locada amb imprimació asfàltica, tipus EA; capa  
 separadora sota protecció: geotèxtil de fibres de polièster (200 g/m²); capa de protecció: rajoles de ci-  
 ment de 40x40 cm recolzades sobre suports.  
 51,86 99,31 5.150,22 
7.1.3         m    Minvell contra parament                                           

 Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter asfàltic  
 48,46 8,40 407,06 
7.1.4         u    Substitució de bonera en coberta plana.                           

 Substitució de bonera deteriorada de sortida vertical en coberta plana, per clavegueró de cautxú  
 EPDM, de sortida vertical, de 80 mm de diàmetre.  
 2,00 35,70 71,40 
7.1.5         u    Folrat de conductes de instal·lacions                             

 Folrat de conductes d'instal·lacions a coberta plana, mitjançant fàbrica de 1/2 peu de gruix de maó  
 ceràmic foradat per revestir, de 0,25 m² de secció i 1,6 m d'alçada.  
   
   
 4,00 49,04 196,16 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 Cobertes planes ..........................  13.212,94 

 
 SUBCAPÍTULO 7.2 Coberta inclinada                                                 
7.2.1         m²   Reparació de coberta inclinada                                    

 Reparació de cobertura en coberta inclinada, substituint les teules deteriorades per teula ceràmica cor-  
 ba, 40x19x16 cm, color vermell rebuda amb morter de ciment M-2,5  
 6,48 20,84 135,04 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 Coberta inclinada ........................  135,04 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 7 Cobertes .................................................................................................................  13.347,98 
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CÓDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 CAPÍTULO 8 Aïllaments                                                        
 SUBCAPÍTULO 8.1 Aillaments tèrmics                                                
8.1.1         m²   Aïllaments tèrmics façana                                         

 Aïllament per l'exterior de façana de fàbrica i de paredat per a revestir, format per plafó de llana mine-  
 ral natural (LMN) d'altes prestacions tèrmiques i alta resistència a compressió (30 kPa), revestit per  
 una de les seves cares amb una emprimació, PTP-S-035 "KNAUF INSULATION", de 60 mm  
 d'espessor, col·locat amb morter adhesiu i fixacions mecàniques, per a rebre la capa de regularitza-  
 ció i la d'acabat (no incloses en aquest preu), en sistemes composts d'aïllament per l'exterior  
 (ETICS).   
 523,00 46,30 24.214,90 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 Aïllaments tèrmics ......................  24.214,90 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 8 Aïllaments ..............................................................................................................  24.214,90 

 
 CAPÍTULO 9 Revestiment                                                       
 SUBCAPÍTULO 9.1 Enguixats                                                         
9.1.1         m²   Referit i lliscat a la façana a bona vista                        

 Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical, de més de 3 m d'alçada,  
 amb cantoneres  i arrebossat de guix d'aplicació en capa fina C6, en una superfície prèviament guar-  
 nida, sobre parament vertical, de més de 3 m d'alçada.  
   
 560,00 15,00 8.400,00 
9.1.2         m²   Referit i lliscat en paraments verticals a bona vista             

 Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical, de més de 3 m d'alçada,  
 amb cantoneres  i arrebossat de guix d'aplicació en capa fina C6, en una superfície prèviament guar-  
 nida, sobre parament vertical, de més de 3 m d'alçada.  
 390,00 13,15 5.128,50 
9.1.3         m²   Referit i lliscat en paraments horitzontals a bona vista          

 Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista, a més de 3 m d'alçada i arrebossat de guix d'aplica-  
 ció en capa fina C6, en una superfície prèviament guarnida, sobre parament horitzontal, de més de 3  
 m d'alçada.  
   
   
 80,82 16,51 1.334,34 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 Enguixats .....................................  14.862,84 

 
 SUBCAPÍTULO 9.2 Enrajolats                                                        
9.2.1         m²   Enrajolat en paraments verticals en els banys                     

 Enrajolarem amb rajoles blanques de 10 x 20 cm fins al sostre, col·locat sobre una superfície suport  
 de fàbrica en paraments interiors, mitjançant morter de ciment M-5, amb junt obert (separació entre 3 i  
 15 mm); amb cantoneres de PVC.  
 42,96 34,34 1.475,25 
9.2.2         m²   Enrajolat en paraments verticals en les cuines                    

 Enrajolem amb una rajola ceràmica blanca de dimensions 10 x 20  la totalitat dels paraments verti-  
 cals de la cuina, col·locat sobre una superfície suport de fàbrica en paraments interiors, mitjançant  
 morter de ciment M-5, amb junt obert (separació entre 3 i 15 mm); amb cantoneres de PVC.  
 10,38 34,34 356,45 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 Enrajolats.....................................  1.831,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 SUBCAPÍTULO 9.3 Revestiments  exteriors                                           
9.3.1         m    Escopiador de 15-30 cm amb peça de pedra                          

 Escopidor de 15-30 cm, amb peça de pedra de Sant Vicenç polida d’un gruix de 2cm. amb trencai-  
 gües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, beurada en  
 unions de vàries peces i remats  
 4,59 43,77 200,90 
9.3.2         m    Coronament paret de jardineres 15 a 20 cm                         

 Coronament de paret de 15 a 20 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric, amb dos cantells en  
 escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l.  
 13,42 21,34 286,38 
9.3.3         m²   Revestiment planxa d'acer per l'ascensor                          

 Revestiment de paraments verticals amb planxes d’acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, for-  
 mats  
 per planxes de 2000x1000x2mm laminades en calent, incloent-hi guies de tub rectangular  
 d’acer de les mateixes característiques, tot ancorat mecànicament,  
 treballat a taller, col·locat, i.p/p de peces especials, remats i mitjans auxiliars  
 76,17 150,00 11.425,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.3 Revestiments  exteriors..............  11.912,78 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 9 Revestiment............................................................................................................  28.607,32 

 
 CAPÍTULO 10 Paviment                                                          
 SUBCAPÍTULO 10.1 Paviments de rajoles                                              
10.1.1        m²   Paviment interior rajoles ceràmiques col·locades amb adhesiu      

 Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 4/1/-/-, de 25x25 cm, 8 €/m², rebudes amb adhe-  
 siu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, color gris, i rejunta-  
 des amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida  
 amb la mateixa tonalitat de les peces.   
   
 487,52 28,70 13.991,82 
10.1.2        m²   Paviment banys i cuines rajoles ceràmiques                        

 Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 4/2/H/-, de 25x25 cm, 8 €/m², rebudes amb adhe-  
 siu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, color gris, i rejunta-  
 des amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda,  
 CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.  
 37,48 28,80 1.079,42 
10.1.3        m²   Paviment exterior rajoles ceràmiques col·locades amb adhesiu      

 Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 3/3/-/E, de 33x33 cm, 8 €/m², rebudes amb adhe-  
 siu de ciment millorat, C2 sense cap característica addicional, color gris, i rejuntades amb morter de  
 juntes de ciment, amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mí-  
 nima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.  
 5,35 23,64 126,47 
10.1.4        m    Graonera de pi                                                    

 Graonera de fusta de pi de 1ª qualitat, per a barnissar, de secció 7x5cm, amb queixal longitudinal per  
 a encaix de l’estesa de rajola i amb gafes de fixament, col·locada amb ciment natural  
 47,50 17,20 817,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1 Paviments de rajoles ................  16.014,71 

 
 SUBCAPÍTULO 10.2 Paviment tècnic exterior                                          
10.2.1        m²   Paviment flotant, per a exterior                                  

 Paviment flotant Waytec "TAU CERÁMICA", per a exterior, compost per panells autoportants de  
 600x600 mm i 24 mm de gruix, formats per un suport base de material porcellànic, de 10,5 mm d'es-  
 pessor, una capa d'acabat de gres porcellànic, estil marbre "TAU CERÁMICA", de 596x596 mm i  
 10,5 mm de gruix, i una malla de fibra ignífuga disposada entre ambdues peces, adherida amb resi-  
 nes sintètiques, recolzats sobre peus regulables de polipropilè amb càrrega mineral, de color negre,  
 amb base rodona, model SRE-55/75, "TAU CERÁMICA", per a altures entre 78 i 88 mm  
 28,60 107,88 3.085,37 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.2 Paviment tècnic exterior ...........  3.085,37 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 Paviment ...............................................................................................................  19.100,08 



Diagnosi i Rehabilitació Can Muscó com a casa rural a Vilanova del Camí (Anoia) 
 

69 

 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 CAPÍTULO 11 Pintura                                                           
 SUBCAPÍTULO 11.1 Pintura sobre paraments horitzontals o verticals                  
11.1.1        m²   Pintura plàstica en paraments horitzontals interiors de guix      

 Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors  
 de guix o escaiola, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).  
   
 80,82 11,15 901,14 
11.1.2        m²   Pintura plàstica en paraments verticals interiors de guix         

 Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors  
 de guix o escaiola, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).  
 390,00 11,52 4.492,80 
11.1.3        m²   Pintura plàstica en paraments verticals exteriors                 

 Revestiment decoratiu de façanes amb pintura plàstica llisa, per la realització de la capa d'acabat en  
 revestiments continus bicapa; neteja i fregat previ del suport de morter tradicional, en bon estat de  
 conservació, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,1 l/m² cada mà).  
 478,34 13,84 6.620,23 
11.1.4        m²   Pintura barana d'acer i reixa d'acer                              

 Pintat de barana i reixa d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2  
 d'acabat.  
 Color a escollir.  
 41,98 17,19 721,64 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1 Pintura sobre paraments..........  12.735,81 

 
 SUBCAPÍTULO 11.2 Tractaments superficials de protecció                             
11.2.1        m²   Tractaments superficial contra agens biòtics                      

 Pintat de parament vertical amb pintura protectora contra els fongs i els atacs xilòfags.  
 159,85 11,05 1.766,34 
11.2.3        m²   Oxidació paraments metàl·lics                                     

 Tractament d’oxidació en paraments metàl·lics de l'ascensor, amb aplicació d’àcid acètic, i el poste-  
 rior  
 tractament de la superfícies intervingudes.  
 76,17 13,76 1.048,10 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.2 Tractaments superficials de ....  2.814,44 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 Pintura ..................................................................................................................  15.550,25 

 
 CAPÍTULO 12 Fusteria                                                          
 SUBCAPÍTULO 12.1 Fusteria interior                                                 
12.1.1        u    Porta interior corredissa de fusta                                

 Porta corredissa amb un sistema de guia exterior col·locada a la part superior i exterior de la paret  
 de la casa comercial Saheco, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de fusta massissa tipus caste-  
 llana, envernissada en taller, de pi melis; bastiment de base de pi país de 60x35 mm; galzes mas-  
 sissos, de pi melis de 60x20 mm; tapajunts massissos, de pi melis de 70x15 mm.  
   
 9,00 420,00 3.780,00 
12.1.2        u    Porta interior de fusta                                           

 Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de fusta massissa tipus castellana, envernissa-  
 da en taller, de pi melis; bastiment de base de pi país de 60x35 mm; galzes massissos, de pi melis  
 de 60x20 mm; tapajunts massissos, de pi melis de 70x15 mm.  
   
   
 3,00 315,00 945,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1 Fusteria interior.........................  4.725,00 

 

 

 

 

CÓDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 SUBCAPÍTULO 12.2 Fusteria exterior                                                 
12.2.1        u    Finestra exterior corredissa d'alumini "TECHNAL" de 140 x 120 cm  

 Fusteria d'alumini, lacat blanc, per conformat de finestra corredissa simple de 140x120 cm, sistema  
 GX, "TECHNAL", formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Compacte tèrmic incorporat  
 (monoblock), persiana de lamel·les de PVC, amb accionament automàtic mitjançant motor elèctrico.  
 1,00 569,61 569,61 
12.2.2        u    Finestra exterior corredissa d'alumini "TECHNAL" de 130 x 120 cm  

 Fusteria d'alumini, lacat blanc, per conformat de finestra corredissa simple de 130x120 cm, sistema  
 GX, "TECHNAL", formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Compacte tèrmic incorporat  
 (monoblock), persiana de lamel·les de PVC, amb accionament automàtic mitjançant motor elèctrico.  
 2,00 557,70 1.115,40 
12.2.3        u    Finestra exterior d'alumini "TECHNAL" de 130 x 120 cm             

 Fusteria d'alumini, lacat blanc, per conformat de finestra amb frontissa practicable d'obertura cap a l'in-  
 terior, de 130x120 cm, sistema Saphir FX, "TECHNAL", formada per dues fulles, i amb bastiment  
 de base. Compacte tèrmic incorporat (monoblock), persiana de lamel·les de PVC, amb accionament  
 automàtic mitjançant motor elèctrico.  
   
 2,00 568,03 1.136,06 
12.2.4        u    Finestra exterior d'alumini  "TECHNAL" DE 100 X 120 CM            

 Fusteria d'alumini, lacat blanc, per conformat de finestra amb frontissa practicable d'obertura cap a l'in-  
 terior, de 100x120 cm, sistema Saphir FX, "TECHNAL", formada per una fulla, i amb bastiment de  
 base.  
   
 2,00 381,60 763,20 
12.2.5        u    Porta exterior corredissa d'alumini "TECHNAL" de 135 x 210 cm     

 Fusteria d'alumini, lacat blanc, per conformat de porta corredissa simple de 135x210 cm, sistema  
 GX, "TECHNAL", formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Compacte tèrmic incorporat  
 (monoblock), persiana de lamel·les de PVC, amb accionament automàtic mitjançant motor elèctrico.  
 6,00 718,06 4.308,36 
12.2.6        u    Porta exterior d'alumini "TECHNAL" de 135 x 210 cm                

 Fusteria d'alumini, lacat blanc, per conformat de porta amb frontissa practicable d'obertura cap a l'inte-  
 rior, de 120x210 cm, sistema Titane PH, "TECHNAL", formada per dues fulles, i amb bastiment de  
 base. Compacte tèrmic incorporat (monoblock), persiana de lamel·les de PVC, amb accionament  
 automàtic mitjançant motor elèctrico.  
 1,00 767,24 767,24 
12.2.7        u    Porta exterior d'alumini "TECHNAL" de 140 x 210                   

 Fusteria d'alumini, lacat blanc, per conformat de porta amb frontissa practicable d'obertura cap a l'inte-  
 rior, de 140x210 cm, sistema Titane PH, "TECHNAL", formada per dues fulles, i amb bastiment de  
 base. Compacte tèrmic incorporat (monoblock), persiana de lamel·les de PVC, amb accionament  
 automàtic mitjançant motor elèctrico.  
   
 1,00 800,27 800,27 
12.2.8        u    Porta exterior d'al·lumini "TECHNAL" de 80 x 210                  

 Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per conformat de porta amb frontissa practicable d'obertura cap a  
 l'interior, de 80x210 cm, sèrie bàsica, formada per una fulla, i amb bastiment de base..  
 1,00 361,83 361,83 
12.2.9        u    Fusteria d'alumini en tancament de façana                         
 1,00 552,20 552,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.2 Fusteria exterior ........................  10.374,17 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 Fusteria .................................................................................................................  15.099,17 
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CÓDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 CAPÍTULO 13 Vidre                                                             
 SUBCAPÍTULO 13.1 Vidre en portes i finestres                                       
13.1.1        m²   Envidrament amb cambra                                            

 Doble envidrament Isolar Neutralux "VITRO CRISTALGLASS", Isolar Neutralux 4/6/4, amb fal-  
 ques i segellat continu.  
 63,00 120,00 7.560,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.1 Vidre en portes i finestres ........  7.560,00 

 
 SUBCAPÍTULO 13.2 Tancamanets amb vidre                                             
13.2.1        m²   Lluneta de vidre simple tancament sala de jocs                    

 Lluna incolora, espessor 4 mm per formar amb el vidre originari un doble vidre, de la casa comercial  
 templex.  
 9,60 56,00 537,60 
13.2.2        m²   Tancament de vidre zona pròxima ascensor                          

 Tancament vertical amb perfils de vidre colat en forma d’U tipus U-Glas de 41+262+41 mm. i 6 mm.  
 de gruix, col·locat en càmara, i/p.p. de perfileria perimetral, tapajunts, calçats, banda de recolzament,  
 separadors i segellat elàstic. .  
 35,00 191,68 6.708,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.2 Tancaments amb vidre .............  7.246,40 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 Vidre ......................................................................................................................  14.806,40 

 
 CAPÍTULO 14 Instal·lacions de sanejament i evacuació                          
 SUBCAPÍTULO 14.1 Arquetes i claveguerons                                           
14.1.1        u    Arqueta de pas                                                    

 Arqueta de pas, d'obra de fàbrica, no registrable, de dimensions interiors 50x50x60 cm.  
 14,00 82,95 1.161,30 
14.1.2        u    Arqueta a peu de baixants                                         

 Pericó a peu de baixant, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 50x50x60 cm, amb ta-  
 pa prefabricada de formigó armat.  
 9,00 99,38 894,42 
14.1.3        m    Connexió de servei general de sanejament                          

 Connexió de servei general de sanejament a la xarxa general del municipi, de PVC llis, sèrie SN-4,  
 rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre, enganxat mitjançant adhesiu.  
 3,00 91,05 273,15 
14.1.4        u    Connexió amb la xarxa general de sanejament                       

 Connexió de la connexió de servei de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi.  
 2,00 189,52 379,04 
14.1.5        m    Col·lector soterrat                                               

 Col·lector soterrat de sanejament de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110  
 mm de diàmetre, enganxat mitjançant adhesiu.  
 65,00 32,06 2.083,90 
14.1.6        m    Drenatge perimetral fonament corregut                            

 Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de fon-  
 dària,  
 llit de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de  
 diàmetre 160-220mm, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i cà-  
 rrega  
 i transport de terres. Incloent-hi sortida directa a riera, amb clavegueró de desguàs de PVC del  
 mateix diàmetre i acondicionament, amb reixa inoxidable a la desembocadura.  
 47,46 92,57 4.393,37 
14.1.7        u    Conjunt tractament electro-òsmosi                                 

 Conjunt per al tractament d’humitats de capil·laritat mitjançant la tècnica MURSEC ECO, d´electro-  
 òsmisi inalàmbrica. Incloent-hi subministrament i col·locació dels dispositius necessaris per al  
 tractament de les humitats de capil·laritat, regulació de la freqüència e intensitat de les pautes internes  
 del dispositiu per adaptació a la composició i gruix dels murs a tractar, estudi de l´ubicació més òpti-  
 ma  
 per a ls seus components, i calibració i connexionat.  
 1,00 7.900,30 7.900,30 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.1 Arquetes i claveguerons ..........  17.085,48 

 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 SUBCAPÍTULO 14.2 Red general de sanejament interior del edifici                    
14.2.1        m    Xarxa de petita evacuació diàmetre 32 mm                          

 Xarxa de petita evacuació, encastada en parament, de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre, unió  
 enganxada amb adhesiu.  
   
 4,91 4,14 20,33 
14.2.2        m    Xarxa de petita evacuació diàmetre 40 mm                          

 Xarxa de petita evacuació, encastada en parament, de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre, unió  
 enganxada amb adhesiu.  
 8,25 4,59 37,87 
14.2.3        m    Xarxa de petita evacuació diàmetre 110 mm                         

 Xarxa de petita evacuació, encastada en parament, de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre, unió  
 enganxada amb adhesiu.  
 3,64 11,21 40,80 
14.2.4        m    Baixant vertical d'aigües residuals PVC diàmetre 110 mm           

 Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per PVC, sèrie B, de 110 mm  
 de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.  
 19,38 13,45 260,66 
14.2.5        m    Baixant d'aigües residuals PVC diàmetre 70 mm                     

 Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per PVC, sèrie B, de 75 mm de  
 diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.  
 3,72 8,52 31,69 
14.2.6        m    Baixant vertical d'aigües pluvials PVC diàmetre 70 mm             

 Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per PVC, sèrie B, de 70 mm de  
 diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.  
 20,36 6,70 136,41 
14.2.7        u    Presa d'esguàs per aparells electrodomèstics                      

 Presa de desguàs per a electrodomèstic, amb enllaç mixt mascle de PVC, de 40 mm de diàmetre,  
 enganxada amb adhesiu.  
 3,00 10,09 30,27 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.2 Red general de sanejament......  558,03 
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CÓDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 SUBCAPÍTULO 14.3 Evacuació de fums i gasos                                         
14.3.1        u    Campana extractora                                                

 Campana extractora, convencional, amb 1 motor d'aspiració. Segons UNE-EN 60335-1, amb tram  
 de connexió de tub flexible d'alumini.  
 1,00 66,93 66,93 
14.3.2        m    Conducte d'evacuació de fums i gasos                              

 Subministre i col·locació de conducte de sortida de fums de cuina, amb tub d'acer Cor-Ten de 2 mm.  
 De diàmetre 135 mm,  
 incloses les connexions i sortida a coberta.  
 10,18 45,50 463,19 
14.3.3        u    Terminal d'aeració                                                

 Terminal de ventilació de PVC, de 110 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.  
 4,00 8,38 33,52 
14.3.4        u    Obertura per a ventilació mecànica per admissió                   

 Airejador d'admissió, model ALD1318/ALI1318 "AIR-IN", cabal màxim 10 l/s, de 2400x100x40  
 mm, per ventilació mecànica.  
 18,00 95,02 1.710,36 
14.3.5        u    Obertura per a ventilació mecànica per extracció                  

 Boca d'extracció, graduable, model AET1212/AEM1212 "AIR-IN", cabal màxim 19 l/s, de 125 mm  
 de diàmetre de connexió i 165 mm de diàmetre exterior, per parets o sostres de locals humits (cui-  
 na), per ventilació mecànica.  
 9,00 27,11 243,99 
14.3.6        m    Conducte circular de xapa d'acer galvanitzat diàmetre 125         

 Conducte circular de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, "ALDER", de 125 mm de  
 diàmetre i 0,5 mm de gruix, col·locat en posició vertical, per instal·lació de ventilació.  
 17,50 19,88 347,90 
14.3.7        m    Conducte circular de xapa d'acer galvanitzat diàmetre 160         

 Conducte circular de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, "ALDER", de 160 mm de  
 diàmetre i 0,5 mm de gruix, col·locat en posició vertical, per instal·lació de ventilació.  
 10,18 25,19 256,43 
14.3.8        u    Ventilador d'extracció per coberta                                

 Aspirador, sèrie Vilpe-Vent, model E150S "AIR-IN", cabal màxim 360 m³/h, color vermell maó.  
 3,00 384,94 1.154,82 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.3 Evacuació de fums i gasos ......  4.277,14 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 Instal·lacions de sanejament i evacuació .........................................................  21.920,65 

 
 CAPÍTULO 15 Instal·lacions de electricitat i il·luminació                     
 SUBCAPÍTULO 15.1 Escomesa i reds                                                   
15.1.1        m    Linea general alimentació                                         

 Línia general d’alimentació (soterrada al 30% ), aïllada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 4x10 mm2. de conductor  
 de coure entubada en PVC Dext=75mm., amb excavació de rasa, posterior reblert amb sorra, sen-  
 yalització  
 i reblert de terres pròpies, també gestió de residus; incloent-hi estesa descendent del conductor  
 trenat desde la seva connexió al pal (amb l´enfundat de protecció corresponent al seu tram inferior)  
 i a l’interior del tub en tot el seu recorregut (15,5m), p/p de connexions, remats, peces especials,  
 tub i terminals corresponents. Tot segons normativa vigent i companyia subministradora  
 7,50 378,79 2.840,93 
15.1.2        u    Presa de terra independent                                        

 Presa de terra independent de profunditat, mètode piqueta de presa de terra, amb un elèctrode d'acer  
 courat de 2 m de longitud.  
 1,00 139,74 139,74 
15.1.3        m    Conducte de terra                                                 

 Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció.  
 2,61 5,07 13,23 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.1 Escomesa i reds........................  2.993,90 

 

 

 

 

CÓDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 SUBCAPÍTULO 15.2 Caixes generals de protecció                                      
15.2.1        u    Caixa de protecció i mesura                                       

 Caixa de protecció i mesura CPM2-S4, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, instal·la-  
 da en l'interior de fornícula mural.  
   
 1,00 239,17 239,17 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.2 Caixes generals de protecció ..  239,17 

 
 SUBCAPÍTULO 15.3 Instal·lacions interiors                                          
15.3.1        m    Línia general d'alimentació                                       

 Línia general d'alimentació fix en superfície formada per cables unipolars amb conductors de coure,  
 RZ1-K (AS) 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de PVC llis de  
 75 mm de diàmetre.  
   
   
 4,55 15,41 70,12 
15.3.2        u    Red de distribució interior vivenda                               

 Xarxa elèctrica de distribució interior d'un habitatge unifamiliar amb electrificació elevada, amb les se-  
 güents estances: accés, vestíbul, passadís, 2 escalas, menjador, 3 dormitoris dobles, 2 dormitoris  
 senzills, 5 banys, bany petit, cuina, galeria, terrasses, composta de: quadre general de comanda-  
 ment i protecció; circuits interiors amb cablejat sota tub protector "AISCAN": C1, C2, C3, C4, C5,  
 C6, del tipus C1, C7, del tipus C2, C10, C12 del tipus C5, 1 línia d'alimentació per 1 ascensor  
 ITA-2 amb quadre secundari i 3 circuits interiors, 1 línia d'alimentació per enllumenat exterior amb  
 quadre secundari i 1 circuit, 1 línia d'alimentació per piscina amb quadre secundari i 3 circuits inte-  
 riors: 1 per a enllumenat, 1 per preses de corrent, 1 per a maquinària, 1 línia d'alimentació per altres  
 utilitats amb quadre secundari i 4 circuits interiors; mecanismes gamma SM 100 "EUNEA" (tecla o  
 tapa i marc: polar; embellidor: polar).  
   
 1,00 36.411,46 36.411,46 
15.3.3        u    Lluminària suspesa Downlight                                      

 Lluminària suspesa tipus Downlight, de 320 mm i 355 mm d'alçada, per làmpada fluorescent triple  
 TC-TEL de 26 W, model Miniyes 1x26W TC-TEL Difusor Cristal Semi-opal "LAMP".  
 55,00 175,89 9.673,95 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.3 Instal·lacions interiors ..............  46.155,53 

 
 SUBCAPÍTULO 15.4 Instal·lacions exteriors                                          
15.4.1        u    Lluminària d'exterior per adossar                                 

 Lluminària per a encastar a la paret, de 86x185 mm, per 1 làmpada halògen QT 12 de 35 W, model  
 2075 "BEGA".  
 37,00 207,45 7.675,65 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.4 Instal·lacions exteriors .............  7.675,65 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 Instal·lacions de electricitat i il·luminació .........................................................  57.064,25 
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 CAPÍTULO 16 Instal·lació de calefacció                                       
16.1          u    Caldera                                                           

 Caldera alimentada per gas-oil de la marca ROCA, tipus LIDIA 40 GTA, per calefacció i A.C.S,  at-  
 mosfèrica amb acumular de 150 litres per ACS, de 40.000 Kcal/h, recomanada per vivendes de fins  
 300 m2  d’estances a calefactar + tres banys complets i de 1.500 x 1.025 x 550 mm.  
 1,00 3.000,00 3.000,00 
16.2          u    Dipòsit acumulador                                                

 Dipòsit acumular d'aigua d'acer inoxidable de 100 litres de la casa comercial ROCA.  
 1,00 600,00 600,00 
16.3          u    Panell solar                                                      

 Colector solar pla PS-20 de la marca roca, superfície total 2.03 m2, capacitat 1.51, pes 37.1 Kg, pre-  
 sió màxima de treball 10 bar i  temperatura d'estancament 234ºC.  
 1,00 2.897,46 2.897,46 
16.4          u    Radiador TBB                                                      

 Radiador CL 60-1800 per a cambres de bany, altura 178 cm, amplada 60 cm i emissió calorífica  
 1.124 Kcal/h.  
 4,00 300,00 1.200,00 
16.5          u    Radiador dubal 60                                                 

 Radiador dubal 60, potència per elements de la frontal amb obertures 103,9 Kcal/h, potència per ele-  
 ments de la frontal plà 99 Kcal/h, altura de 571mm, distàncies entre tomes 500 mm, amplada radiador  
 82 mm, amplada del element 80 mm, capacitat d'aigua 0,36 litres, pes aproximat 1.43 Kg, rendiment  
 calorífic frontal obertures 103.90 Kcal i el rendiment calorífic frontal pla 99Kcal.  
 8,00 118,00 944,00 
16.6          m    Canonada de distribució d'aigua de sistema solar tèrmic           

 Circuit primari de sistemes solars tèrmics formada per tub de coure rígid, de 13/15 mm de diàmetre,  
 col·locada superficialment en el exterior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camis aïllant de llana de  
 vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color blanc.   
 44,82 23,47 1.051,93 
16.7          m    Canonada de distribució d'aigua de calefacció                     

 Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre, amb soldadura  
 longitudinal per resistència elèctrica, de 3/8" DN 10 mm de diàmetre, una mà d'imprimació antioxi-  
 dant, col·locada superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexi-  
 ble d'escuma elastomèrica.  
 265,30 24,65 6.539,65 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 Instal·lació de calefacció ....................................................................................  16.233,04 

 
 CAPÍTULO 17 Instal·lacions fontaneria i aparells sanitaris                    
 SUBCAPÍTULO 17.1 Escomesa                                                          
17.1.1        m    Canonada per l'alimentació d'aigua potable.                       

 Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de policlorur de vinil clorat  
 (PVC-C), de 50 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm.  
   
 12,00 29,68 356,16 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.1 Escomesa ..................................  356,16 

 
 SUBCAPÍTULO 17.2 Comptadors                                                        
17.2.1        u    Preinstal·lació de comptador per proveïment d'aigua potable.      

 Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 2 1/2" DN 63 mm, col·locat en armari prefabricat,  
 amb clau de tall general d'esfera.  
   
 1,00 388,43 388,43 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.2 Comptadors ...............................  388,43 

 

 

 

 

 

CÓDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 SUBCAPÍTULO 17.3 Muntants                                                          
17.3.1        m    Muntant                                                           

 Canonada per a muntant de fontaneria, encastada en parament, formada per tub de policlorur de vinil  
 clorat (PVC-C), de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm.  
   
   
 13,80 11,77 162,43 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.3 Muntants ....................................  162,43 

 
 SUBCAPÍTULO 17.4 Dipòsit i grups de pressió                                        
17.4.1        u    Grup de pressió en superfície                                     

 Instal·lació d’un grup de pressió en superfície, composat per: Un dipòsit de 1.000lts. amb una bomba  
 amb "press-coontrol" marca Grundfus o similar d´1C.V. de potència; i.p/p de connexions, ramals,  
 remats i peces especials. Tot acabat i funcionant.  
 1,00 1.138,79 1.138,79 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.4 Dipòsit i grups de pressió ........  1.138,79 

 
 SUBCAPÍTULO 17.5 Red de distribució interior                                       
17.5.1        u    Clau de pas.                                                      

 Aixeta de pas de seient de llautó, de 20 mm de diàmetre, per a col·locar sobre canonada de coure,  
 mitjançant unió soldada.  
 28,00 13,49 377,72 
17.5.2        u    Instal·lació interior del bany petit                              

 Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: wàter, lavabo senzill, realitzada amb  
 policlorur de vinil clorat (PVC-C), per la xarxa d'aigua freda i calenta.  
   
 1,00 350,67 350,67 
17.5.3        u    Instal·lació interior de la cambra de bany                        

 Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: wàter, lavabo senzill, dutxa,  
 realitzada amb policlorur de vinil clorat (PVC-C), per la xarxa d'aigua freda i calenta.  
 4,00 448,80 1.795,20 
17.5.4        u    Instal·lació interior de la cuina                                 

 Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per renta-  
 vaixelles, presa i clau de pas per rentadora, realitzada amb policlorur de vinil clorat (PVC-C), per la  
 xarxa d'aigua freda i calenta.  
 1,00 357,15 357,15 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.5 Red de distribució interior .......  2.880,74 

 
 SUBCAPÍTULO 17.6 Aparells sanitaris                                                
17.6.1        u    Lavabo                                                            

 Lavabo sobremoble Senso Square 650 x 480 de la casa comercial Roca.  
 4,00 153,58 614,32 
17.6.2        u    WC                                                                

 Wc giralda tasa per cisterna baixa S-H, de la casa comercial Roca.  
 5,00 173,68 868,40 
17.6.3        u    Dutxa                                                             

 Plat de dutxa bourbon 800 x 800, casa comercial Roca.  
 1,00 190,69 190,69 
17.6.4        u    Dutxa adaptada                                                    

 Plat de dutxa, cadira a la dutxa especialitzada de gran qualitat i fabricada amb acer inoxidable, pavi-  
 ment antilliscant per poder evitar possibles accidents i una cortina especial per evitar que surti l’aigua.  
   
   
 3,00 290,00 870,00 
17.6.5        u    Aigüera                                                           

 Aigüera d'acer inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, amb aixetes monocomandament sèrie bàsi-  
 ca acabat cromat, amb aerador.  
 1,00 172,99 172,99 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.6 Aparells sanitaris ......................  2.716,40 
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CÓDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 SUBCAPÍTULO 17.7 Altres aparells                                                   
17.7.1             Descalsificador en superfície                                     

 Instal·lació d’un descalsificador muntat en superfície, tipus Cilit Parad Data 75, amb un by-pass i un  
 filtre de 80 micres; i.p/p de connexions, ramals, remats i peces especials. Tot acabat i funcionant  
 1,00 1.701,30 1.701,30 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.7 Altres aparells ...........................  1.701,30 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 Instal·lacions fontaneria i aparells sanitaris .....................................................  9.344,25 

 
 CAPÍTULO 18 Instal·lacions de transport                                       
 SUBCAPÍTULO 18.1 Aparells elevadors                                                
18.1.1        u    Ascensor                                                          

 Ascensor escollit és de la casa comercial Thyssenkrupp Elevadores i el model és Syn630-03 dintre  
 de la tipologia d'ascensors per a rehabilitació, serà de tipus elèctric sense estança per a maquinària i  
 col·locat a exterior del edifici.   
 Les dimensions de la cabina correspondran a les d’un ascensor per persones de mobilitat reduïda és  
 a dir 1,10 d’amplada x 1,40 de fondària i 1,20 m2 de superfície, tindrà capacitat per a 8 persones, 630  
 kg de càrrega, amb porta de 0,90 m, potència de 4,7 Kw i una velocitat de 1 m/s.  
 1,00 17.618,90 17.618,90 
181.2         u    Elevador hidràulic                                                

 Elevador  hidràulic L 650 format per una estructura d’acer inoxidable en la qual s’adapta en la part  
 central, el mecanisme hidràulic on es suporta el seient i lateralment té una escala vàlida per a un aju-  
 dant.  
 1,00 1.235,00 1.235,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.1 Aparells elevadors ....................  18.853,90 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 Instal·lacions de transport ..................................................................................  18.853,90 

 
 CAPÍTULO 19 Instal·lacions de audiovisual i comunicació                       
 SUBCAPÍTULO 19.1 Instal·lacions de telecomunicacions                               
19.1.1        u    Arqueta d'entrada                                                 

 Arqueta d'entrada, de 600x600x800 mm, 21 a 100 PAU, en canalització externa.  
 1,00 340,29 340,29 
19.1.2        m    Canalització externa soterrada.                                   

 Canalització externa soterrada formada per 5 tubs de polietilè de 63 mm de diàmetre, Aiscan-DRN  
 "AISCAN", en edificació d'entre 21 i 40 PAU  
   
 4,22 18,91 79,80 
19.1.5        u    Ritu                                                              

 Equipament complert per RITU, més de 10 PAU, en armari de 230x200x200 cm.  
 1,00 546,67 546,67 
19.1.6        m    Canalització principal.                                           

 Canalització principal fix en superfície formada per canal protector de PVC rígid de 60x190 mm, en  
 edificació de fins a 40 PAU.  
   
 3,07 29,03 89,12 
19.1.7        u    Registre secundari.                                               

 Registre secundari format per armari de 450x450x150 mm, amb cos i porta de planxa d'acer lacat  
 amb aïllament interior.  
 1,00 139,15 139,15 
19.1.8        m    Canalització secundaria                                           

 Canalització secundaria fix en superfície en tram d'accés als habitatges, formada per canal protector  
 de PVC rígid de 20x75.  
 28,00 8,48 237,44 
19.1.9        u    Registre de finalització de xarxa                                 

 Registre de finalització de xarxa de plàstic, amb caixa única per tots els serveis.  
 2,00 50,05 100,10 
19.1.10       u    Registre de presa                                                 

 Registre de presa per a BAT o presa d'usuari.  
 9,00 7,40 66,60 
 

CÓDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
19.1.11       m    Canalització interior d'usuari.                                   
 

 Canalització interior d'usuari per l'estesa de cables, formada per tubs de PVC flexible, reforçats de  
 20 mm de diàmetre.  
 53,00 7,97 422,41 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.1 Instal·lacions de ........................  2.021,58 

 
 SUBCAPÍTULO 19.2 Instal·lació de intercomunicació àudio                            
19.2.1        u    Porter electrònic individual.                                     

 Porter electrònic per habitatge unifamiliar.  
 1,00 306,50 306,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.2 Instal·lació de intercomunicació 306,50 

 
 SUBCAPÍTULO 19.3 Instal·lació de telefònia                                         
19.3.1        u    Punt d'interconnexió.                                             

 Punt d'interconnexió de xarxa per 50 parells.  
 1,00 250,32 250,32 
19.3.2        m    Xarxa de distribució.                                             

 Xarxa de distribució telefònica per 50 parells, formada per 1 cable telefònic, de 50 parells.  
 12,00 5,84 70,08 
19.3.3        u    Punt de distribució.                                              

 Punt de distribució de telefonia per la segregació de 10 parells, equipat amb 1 reglet de tall i prova,  
 amb capacitat per 10 parells cadascuna.  
 1,00 10,97 10,97 
19.3.4        m    Xarxa de dispersió.                                               

 Xarxa de dispersió telefònica interior per habitatge, formada per 1 cable telefònic de 2 parells.  
 23,00 0,71 16,33 
19.3.5        u    Xarxa interior d'usuari.                                          

 Xarxa interior d'usuari de 20 m de longitud, formada per punt d'accés a usuari (PAU), cable telefònic  
 d'1 parell i 2 bases de presa.  
 2,00 46,82 93,64 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.3 Instal·lació de telefonia ............  441,34 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 Instal·lacions de audiovisual i comunicació .....................................................  2.769,42 

 
 CAPÍTULO 20 Urbanització                                                      
 SUBCAPÍTULO 20.1 Piscina                                                           
20.1.1        m²   Anivellació superfícies de formigó                                

 Anivellació de la superfície de formigó amb la interposició d’un pont adhesiu a base de resines epoxí-  
 diques.    
 53,00 87,30 4.626,90 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.1 Piscina........................................  4.626,90 

 
 SUBCAPÍTULO 20.2 Sauna                                                             
20.2.1        u    Sauna de la planta semisoterrani                                  

 Sauna de la casa comercial SCP spain, del model delta, de avet nòrdic i dimensions 2,96 x 2,23.   
 1,00 5.250,00 5.250,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.2 Sauna .........................................  5.250,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 20 Urbanització .........................................................................................................  9.876,90 
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 CAPÍTULO 21 Equipament                                                        
21.1          u    Moblament de cuina                                                

 Moblament de cuina amb 5,35 m de mobles baixos amb sòcol inferior i 2,75 m de mobles alts amb  
 cornisa superior i mainell inferior, acabat laminat amb front de 18 mm de gruix laminat per ambdues  
 cares, cantells verticals postformats (R.4), cantells horitzontals en ABS de 1,5 mm de gruix.  
 1,00 1.863,72 1.863,72 
21.2          u    Bústia de fusta barnissada                                        

 Bústia de correu per a un usuari de fusta barnissada, ancorada mecànicament al parament.  
 1,00 39,53 39,53 
21.3          u    Extintor manual pols seca                                         

 Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb su-  
 port  
 a paret  
 6,00 47,61 285,66 
21.4          u    Placa senyalització                                               

 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x  
 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament  
 15,00 9,53 142,95 
21.5          u    Placa de metacrilat rotulada                                      

 Placa de metacrilato de fins a 40x10cm. per a senyalització de portes, portals, plantes, ascensors,  
 portes de serveis i similars, i/ancorament mecànic i rotulació  
 23,00 35,41 814,43 
21.6          u    Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta           

 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta, ancorat mecànica-  
 ment  
 al parament. Anivellat i acabat.  
 6,00 45,95 275,70 
21.7          u    Tovalloler lavabo acer inoxidable                                 
 5,00 32,58 162,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 21 Equipament ..........................................................................................................  3.584,89 

 
 CAPÍTULO 22 Ram de paleta                                                     
22.1          m²   Solera de formigó alleugerit                                      
 147,38 28,21 4.157,59 
22.2          m²   Formació pendents amb formigó cel·lular                           

 Formació de pendents al 4% , amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3,  
 de 15cm de gruix mitjà  
 257,89 21,42 5.524,00 
22.3          u    Col·locació bastiment porta, finestra o balcó                     

 Col·locació bastiment de porta, finestra o balcó de més de 2 m2 de superfície  
 17,00 42,61 724,37 
22.4          u    Col·locació de vàter de dipòsit baix                              

 Col·locació de vàter de dipòsit baix.  
 4,00 54,65 218,60 
22.5          u    Col·locació lavabo encastat 1 pica                                

 Col·locació lavabo encastat d'una pica.  
 4,00 47,52 190,08 
22.6          m    Col·locació marbre en taulells                                    

 Col·locació de marbre en taulells  
 11,32 47,92 542,45 
22.7          u    Ajuts de paleta a electricitat                                    

 Ajuts de paleta a instal·lació d’electricitat e il·luminació, repercutida a tota l’obra, incloent-hi mà d’obra  
 en càrrega i descàrrega, materials, apertura i tapat de regates, rebuts, neteja, remats i mitjans auxi-  
 liars.  
 1,00 385,00 385,00 
22.8          u    Ajuts de paleta a fontaneria                                      

 Ajuts de paleta a instal·lació de fontaneria, repercutida a tota l’obra, incloent-hi mà d’obra en càrrega i  
 descàrrega, materials, apertura i tapat de regates, rebuts, neteja, remats i mitjans auxiliars.  
 1,00 385,00 385,00 
22.9          u    Ajuts de paleta en la instal·lació de calefacció                  

 Ajuts de paleta a instal·lació de calefacció, repercutida a tota l’obra, incloent-hi mà d’obra en càrrega  
 i descàrrega, materials, apertura i tapat de regates, rebuts, neteja, remats i mitjans auxiliars.  
 1,00 385,00 385,00 

CÓDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
22.10         u    Ajuts de paleta a telecomunicacions                               

 Ajuts de paleta a instal·lació de telecomunicacions, repercutida a tota l’obra, incloent-hi mà d’obra en  
 càrrega i descàrrega, materials, apertura i tapat de regates, rebuts, neteja, remats i mitjans auxiliars.  
 1,00 385,00 385,00 
22.11         u    Ajuts de paleta a mayeria                                         

 Ajuts de paleta a instal·lació d’elements de manyeria, repercutida a tota l’obra, incloent-hi mà d’obra  
 en càrrega i descàrrega, materials, apertura i tapat de regates, forats, rebuts, neteja, remats i mitjans  
 auxiliars.  
 1,00 385,00 385,00 
22.12         u    Ajuts de paleta a fusteria                                        

 Ajuts de paleta a l’execució de la fusteria, repercutida a tota l’obra, incloent-hi mà d’obra en càrrega i  
 descàrrega, materials, apertura i tapat de regates, forats, rebuts, neteja, remats i mitjans auxiliars.  
 1,00 385,00 385,00 
22.13         u    Ajuts de paleta a fusteria metàl·lica                             

 Ajuts de paleta a l’execució de fusteria metàl·lica, repercutida a tota l’obra, incloent-hi mà t’obra en  
 càrrega i descàrrega, materials, apertura i tapat de regates, rebuts, neteja, remats i mitjans auxiliars.  
 1,00 192,50 192,50 
22.14         u    Ajuts de paleta a mobiliari                                       

 Ajuts de paleta a instal·lació de mobiliari, repercutida a tota l’obra, incloent-hi mà d’obra en càrrega i  
 descàrrega, materials, apertura i tapat de regates, rebuts, neteja, remats i mitjans auxiliars.  
 1,00 96,25 96,25 
22.15         u    Ajuts de paleta a transport                                       

 Ajuts de paleta a instal·lació d’ascensors, plataformes i altres equips de transport, repercutida a tota  
 l’obra, incloent-hi mà d’obra en càrrega i descàrrega, materials, apertura i tapat de regates, rebuts,  
 neteja, remats i mitjans auxiliars.  
 1,00 385,00 385,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 22 Ram de paleta ......................................................................................................  14.340,84 

 
 CAPÍTULO 23 Seguretat i salut                                                 
 SUBCAPÍTULO 23.1 Sistema de protecció col·lectiva                                  
22.1.1        u    Torre de treball en alçària formada per bastida tubular normalit  

 Torre fixa de bastida autoestable per a treballs en alçària, amb ubicació de la plataforma de treball de  
 3,00x1,00 m a una alçària de 3,00 m.  
 4,00 47,20 188,80 
22.1.2        m    Baixant de runes.                                                 

 Baixant de runes, metàl·lica.  
 37,00 23,40 865,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 23.1 Sistema de protecció col·lectiva 1.054,60 

 
 SUBCAPÍTULO 23.2 Sistemes de protecció individual                                  
22.2.1        u    Elements de seguretat individuals                                 

 Aportació i manteniment dels EPI´s, així com també el muntatge i desmuntatge dels elements de se-  
 Guretat col·lectius de l’obra (xarxes, baranes, voladissos de protecció, il·luminació, etc.), tot d’acord  
 amb el Pla de Seguretat i Salut.  
 1,00 6.451,00 6.451,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 23.2 Sistemes de protecció individual 6.451,00 
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CÓDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 SUBCAPÍTULO 23.3 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar                  
23.3.1        u    Connexió provisional fontaneria a caseta prefabricada d'obra.     

 Connexió de servei provisional de fontaneria a caseta prefabricada d'obra.  
 1,00 93,93 93,93 
23.3.2        u    Connexió provisional sanejament caseta prefabricada d'obra.      

 Connexió de servei provisional de sanejament a caseta prefabricada d'obra.  
 1,00 434,10 434,10 
23.3.3        u    Connexió provisional electricitat a caseta prefabricada d'obra.   

 Connexió de servei provisional d'electricitat a caseta prefabricada d'obra.  
 4,00 184,06 736,24 
23.3.4        u    Lloguer de caseta prefabricada per a bany petit.                  

 Lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²).  
   
 1,00 196,23 196,23 
23.3.5        u    Lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris.                   

 Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).  
 1,00 112,35 112,35 
23.3.6        u    Lloguer de caseta prefabricada per a menjador.                    

 Lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).  
 1,00 168,02 168,02 
23.3.7        u    Lloguer de caseta prefabricada per a despatx d'oficina.           

 Lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).  
   
 1,00 112,93 112,93 
23.3.8        u    Transport de caseta prefabricada.                                 

 Transport de caseta prefabricada d'obra.  
 4,00 196,44 785,76 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 23.3 Instal·lacions provisionals .......  2.639,56 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 23 Seguretat i salut ...................................................................................................  10.145,16 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  397.047,67 
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RESUM DEL PRESSUPOST 
 

CAPÍTOL RESUM EUROS %  
1 Actuacions prèvies ................................................................................................................................................................  20.261,12 5,10 
2 Enderroc i reparacions ..........................................................................................................................................................  47.212,66 11,89 
3 Acondicionament del terreny.................................................................................................................................................  13.747,25 3,46 
4 Fonamentacions ....................................................................................................................................................................  10.588,32 2,67 
5 Estructura de fusta ................................................................................................................................................................  5.958,00 1,50 
6 Fàbrica de ceràmica ..............................................................................................................................................................  4.420,92 1,11 
7 Cobertes ................................................................................................................................................................................  13.347,98 3,36 
8 Aïllaments ..............................................................................................................................................................................  24.214,90 6,10 
9 Revestiment ..........................................................................................................................................................................  28.607,32 7,21 
10 Paviment................................................................................................................................................................................  19.100,08 4,81 
11 Pintura ...................................................................................................................................................................................  15.550,25 3,92 
12 Fusteria..................................................................................................................................................................................  15.099,17 3,80 
13 Vidre ......................................................................................................................................................................................  14.806,40 3,73 
14 Instal·lacions de sanejament i evacuació .............................................................................................................................  21.920,65 5,52 
15 Instal·lacions de electricitat i il·luminació ..............................................................................................................................  57.064,25 14,37 
16 Instal·lacions de calefacció ...................................................................................................................................................  16.233,04 4,09 
17 Instal·lacions fontaneria i aparells sanitaris ..........................................................................................................................  9.344,25 2,35 
18 Instal·lacions de transport .....................................................................................................................................................  18.853,90 4,75 
19 Instal·lacions de audiovisual i comunicació ..........................................................................................................................  2.769,42 0,70 
20 Urbanització ..........................................................................................................................................................................  9.876,90 2,49 
21 Equipament ...........................................................................................................................................................................  3.584,89 0,90 
22 Ram de paleta .......................................................................................................................................................................  14.340,84 3,61 
23 Seguretat i salut ....................................................................................................................................................................  10.145,16 2,56 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 397.047,67 
 13,00 % Gastos generales ............................  51.616,20 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  23.822,86 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 75.439,06 

 16,00 % I.V.A. .................................................................................  75.597,88 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 548.084,61 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 548.084,61 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y
  
UN CÉNTIMOS  

 , a  16 de juny de 2011.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                      
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5 CONCLUSIONS  
 
L’objectiu principal del present projecte era modificar l’estat actual de l’edifici per aconseguir una casa 
rural. S’ha aconseguit aquest objectiu a partir de l’estudi del sistema constructiu de la masia i mitjançant 
el disseny de totes les estances necessàries segons la  normativa relativa a cases rurals. 
 
Alhora de dissenyar aquestes estances el fet de complir la normativa d’accessibilitat ha estat el 
conflicte més important. 
 
Han sorgit problemes importants en el tema de patologies per exemple en el tractament dels fongs de 
podriment dels forjats de la planta baixa i planta pis. 
 
El punt més conflictiu ha estat la manca de compliment de seguretat estructural de les façanes i la 
insuficiència de resistència a flexió de determinades bigues de fusta de planta baixa i planta pis. 
 
Alhora de dissenyar les instal·lacions de sanejament i ventilació, ja que les parets de que composen la 
planta semisoterrani són més gruixudes per la part interior que les parets superiors de la planta baixa i 
planta pis, això ha complicat el disseny d’instal·lacions. 
 
Cada apartat del present projecte ha provocat un aprenentatge constant i la falta d’experiència en la 
elaboració d’un projecte de rehabilitació ha estat un repte important que ha servit per augmentar els 
coneixements en aquest àmbit de la construcció. 
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7 CONTINGUT DEL CD 
 
El contingut de el CD correspon a la memòria i a la documentació gràfica del projecte Diagnosi i 
rehabilitació de Can Muscó com a casa rural a Vilanova del Camí (Anoia). 
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8 PLÀNOLS 
 
Estat actual 
 
1-Emplaçament-Alçats 
 
2-Planta semisoterrani 
 
3-Planta baixa 
 
4-Planta pis i planta coberta 
 
5-Secció A-A’ 
 
6-Secció B-B’ 
 
7-Disposició de les biguetes en planta baixa i planta pis 
 
8-Lesions planta semisoterrani  i planta baixa 
 
9-Lesions planta pis i planta coberta 
 
10-Lesions façanes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposta rehabilitació 
 
11-Intervencions 
 
12-Planta semisoterrani 
 
13-Planta baixa 
 
14-Planta pis i planta coberta 
 
15-Secció C-C’ 
 
16-Secció D-D’ 
 
17-Acabats planta semisoterrani  
 
18-Acabats planta baixa 
 
19-Acabats planta pis i planta coberta 
 
20-Acabats façana nord i façana sud 
 
21-Acabats façana est i façana oest 
 
22-Sanejament i ventilació de planta semisoterrani  
 
23-Sanejament i ventilació de planta baixa 
 
24-Sanejament i ventilació de planta pis i coberta 
 
25-Electricitat i telecomunicacions planta semisoterrani  
 
26-Electricitat i telecomunicacions planta baixa 
 
27-Electricitat i telecomunicacions planta pis i planta coberta 
 
28-Instal·lació IFFS, AFFS i calefacció planta semisoterrani 
 
29-Instal·lació IFFS, AFFS i calefacció planta baixa  
 
30-Instal·lació IFFS, AFFS i calefacció planta pis i planta coberta 
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