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ANNEXES 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08058A003000380000PU

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

DS CAN PALETA  Polígono 3 Parcela 38 001919000CG81D

MAS PALETA. 08255 CASTELLFOLLIT DEL BOIX [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1830

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m!]

924

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

DS CAN PALETA  Polígono 3 Parcela 38 001919000CG81D

MAS PALETA. CASTELLFOLLIT DEL BOIX [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m!]

924
SUPERFICIE SUELO [m!]

208.771
TIPO DE FINCA

Parcela con un unico inmueble

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de CASTELLFOLLIT DEL BOIX Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/8000

4,613,000

4,613,500

388,000 388,500

388,500 Coordenadas UTM, en metros.

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Viernes , 30 de Abril de 2010

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m!

VIVIENDA 1 00 01 244
VIVIENDA 1 01 01 244
ALMACEN 2 00 02 60
ALMACEN 4 00 03 61
ALMACEN 01 03 61
AGRARIO 3 00 EX 254

SUBPARCELAS
Subparcela CC Cultivo IP Superficie [Ha]

   a C- Labor o Labradio secano 02 3,1041
   b I- Improductivo 00 0,0620
   c MM Pinar maderable 03 0,0556
   d MM Pinar maderable 02 0,6750
   e MM Pinar maderable 02 2,9866
   f MB Monte bajo 00 0,5703
   g I- Improductivo 00 0,1351 Continua en ANEXO II



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
08058A003000380000PU

ANEXO II
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE SUBPARCELAS

HOJA 1/ 1

Subparcela CC Cultivo IP Superficie [Ha] Subparcela CC Cultivo IP Superficie [Ha]

   h C- Labor o Labradio secano 02 0,9735
   i MT Matorral 00 0,0608
   j MT Matorral 00 0,3478
   k E- Pastos 00 0,0358
   l E- Pastos 00 0,0311
   m MM Pinar maderable 02 2,9082
   n I- Improductivo 00 0,0975
   p C- Labor o Labradio secano 02 2,1721
   q MT Matorral 00 0,3756
   r MM Pinar maderable 03 2,3256
   s C- Labor o Labradio secano 02 1,3629
   t C- Labor o Labradio secano 02 0,2810
   u C- Labor o Labradio secano 02 1,3278
   v C- Labor o Labradio secano 02 0,1646
  aa MM Pinar maderable 02 0,3494
  ab MT Matorral 00 0,4128

 Viernes , 30 de Abril de 2010
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Per dur a terme l’aixecament de la masia s’han seguit varis procediments. En les façanes s’utilitzà una 

estació total a partir d’uns croquis i d’uns punts triats prèviament i l’interior es mesurà per diagonals les 

diferents estances amb l’ajut del metre làser i d’una cinta mètrica.   

$012345267!82!92:!;4<462:!45=!2:7430>!7?749!

Per fer l’aixecament de les quatre façanes s’ha optat per utilitzar una estació total ja que mesurar els 

punts més elevats és complicat.  

Abans de començar amb l’aixecament, s’ha realitzat uns croquis de totes les 

façanes marcant i nombrant cada un dels punts necessaris per poder-les 

dibuixar. Aquest procediment cal una gran cura ja que condiciona que el resultat 

final sigui el més semblant possible a la realitat. 

Tot seguit es situaran les diferents estacions. Per fer-ho, s’ha col!locat unes 

estaques al terreny i s’ha marcat amb una creu on aniran situades.  S’ha de 

tenir en compte que s’han de col!locar en aquells indrets que ens permetin 

veure el major nombre de punts. Caldrà enllaçar les diferents estacions, per tant, 

des d’una estació s’ha de poder veure l’estació anterior i la pròxima. 

Un cop fet tot això es començarà a mesurar cada un dels punts. Es col!locarà 

l’estació total a cada una de les estacions, s’anivella correctament i amb l’ajut 

del prisma en els punts ocults per vegetació es mesuraran els diferents punts. 

S’obtindran tres coordenades X,Y i Z de cada un.   

Al disposar d’aquest aparell s’ha mesurat també tota l’escala i la volta catalana d’aquesta. El procés a 

seguir ha estat el mateix col!locant l’estació a l’entrada.   

El mateix aparell guarda l’arxiu i al retornar l’aparell a la casa de lloguer faciliten un arxiu “txt” i “dxf” de 

l’aixecament. Amb un programa del taller de patrimoni arquitectònic, partint d’uns punts, s’han ficat la 

resta en verdadera magnitud.  

Un cop es té el arxiu d’Autocad correctament consisteix només en unir els punts segons el croquis i 

comprovar que tot sigui correcte.   

En els annexos es poden veure els diversos croquis emprats i els punts obtinguts.  

 

 

$012345267!82!92:!80;2@267:!2:74632:!

Per agafar mides de les diferents estances s’ha utilitzat una cinta mètrica, un metre metàl!lic i un metre 

làser.  

Primerament s’ha realitzat un croquis de cada una de les plantes on es dibuixaran les diferents cotes 

tan d’espais com obertures o gruixos de parets necessaris per poder fer les plantes de la masia. Al no 

ser parets ortogonals, no formen un angle de 90º entre elles, s’opta per mesurar per diagonals a més 

de les cotes transversals i longitudinals. 

*Planols EA01, EA02, EA03 i EA04 

$012345267!82!94!A9462B747!!829!72@@4!

El paviment de la planta baixa, com s’ha citat, en 

l’estable i les bodegues és el propi terreny. Per saber-

ne la seva topografia s’ha utilitzat un nivell làser. 

Aquest consisteix en mesurar alçades de varis punts 

partint de l’alçada en que està l’estació. La diferència 

d’aquest dos valors ens forma la topografia del 

paviment.  

Primerament s’ha situat les diverses estacions en cada 

una de les estances i tot seguit es col!loca el nivell 

làser en cada una d’elles i anivellem l’aparell. Abans de 

començar a mesurar els punts es mira l’alçada en que 

està el nivell amb una cinta mètrica. A continuació amb 

l’ajut d’una mira es mesuren els diferents punts.  

En la planta pis s’ha seguit el mateix procediment per la flexió que pateix el paviment en els punts on el 

sostre es veu més afectat per lesions.  

*Planols EA23 i EA24 
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Imatge 3: Estació total 

Imatge 4: Nivell làser 
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FINESTRES TIPUS 1 

Situació Planta pis i planta baixa 

Estança  
Planta pis: sala 1, sala 2 (obertura façana principal), habitacions 1,2,3 i 4 i comuna. 

Planta baixa: cuina.  

Mides  

Sala 1 78x88cm 

Sala 2 94x74cm 

Habitació1  88x68cm 

Habitació 2 92x127cm 

Habitació 3 91x128cm 

Habitació 4 92x128cm 

Comuna 63x84cm 

Cuina 88x158cm 

 
Obertures façana lateral         Obertura cuina            Obertures façana principal 

Color  Marró fosc pintat. 

Tipus de fusta  Pi. 

Marc   Si 

Descripció  

 
Les obertures de les habitacions, la cuina i la comuna són semblants, 

amb l’única diferència de les seves dimensions i segons això el nombre 

de fulles o de vidres.  

Totes aquestes obertures tenen porticons de fusta.  
 

Les finestres de les habitacions tenen dues fulles i tres vidres 

transparents a cada una separats per dos llistons de fusta. tenen un 
marc on si han collat les frontisses.   

 

Les finestres de façana principal són d’una única fulla, les frontisses 
estan collades també al marc i tenen 4 vidres transparents.  

 

La finestra de la cuina té els vidres translúcids i és de dues fulles amb 

porticons. Les obertures estan collades també amb unes frontisses al 
marc.  

 

Desperfectes  

La finestra de l’habitació 1 i de la sala 2 tenen un dels quatre vidres 
trencats i la sala 1 dos.  

A la part exterior el color marró s’ha descolorit degut a la radiació solar. 

Les obertures que es conserven millor són les de els habitacions per la 

part interior 
 

CROQUIS 

 

Finestres façana principal planta pis 

 
 

Finestres façana lateral esquerre 

 

 
 

 



 

Finestra cuina 
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FINESTRES TIPUS 2 

Situació Planta baixa 

Estança  Bodega gran i estable  

Mides  

Bodega gran 66,47cm 

Estable  
68x85cm 

68x85cm 

 
         Obertures estable          Obertura bodega gran           

Color  El color de la fusteria ha quedat descolorit degut a la radiació solar 

Tipus de 

fusta  
Pi. 

Marc  Si 

Descripció  
Les obertures d’aquest dos espais únicament conserven el marc i el porticó. No està en 

bon estat.  

CROQUIS 

 
 



PORTES TIPUS 1 

Situació Planta pis 

 

Estança  Habitacions 1,2,3,4, 5 i 6 

Mides  

Habitacions 1,2,3,4 80x185cm 

Habitació 5 77x181cm 

Habitació 6 75x188cm 

Escala 106x187cm 

Color  Marró fosc 

Tipus de 
fusta  

Pi. 

Marc  No  

Punts de 

suport 

Golfos als dos extrems, a dalt i a baix, encastat a la paret i 

collat amb dos cargols a la porta.  

 

Descripció  
Porta de fusta de pi d’una fulla, pintada de color marró fosc,  
amb motllura. Està subjectada directament a la paret amb 

dues ferramentes. No té maneta. Té pany. 

CROQUIS 
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PORTES TIPUS 2 

Situació Planta pis 

 

Estança  Sala 1. Porta més propera a façana principal. 

Mides  98x189cm 

Color  Marró fosc 

Tipus de 

fusta  
Pi. 

Marc  
Marc en la part interior de 8cm sobre on s’han collat les 
portes. 

Punts de 
suport 

S’han col!locat 3 frontisses collades al marc per fora 

quedant visibles als extrems i al centre de cada fulla. 
 

 

Descripció  

Porta de fusta de pi de dues fulles, pintada de color marró 

fosc,  amb motllura. Està subjectada al marc amb tres 

frontisses. No té maneta. Té pany. 
 

 

 
 

CROQUIS 

 
 



PORTES TIPUS 3 

Situació Planta pis 

 

Estança  Sala 1. Porta al costat de l’escala 

Mides  98x189cm 

Color  
Pintada marró fosc per la part de la sala 1 i sense pintar 
en la part sala 2.  

Tipus de 

fusta  
Pi. 

Marc   No 

Punts de 

suport 

2 punts de suport, als dos extrems. Dos barres de ferro 

clavades a la porta en el travesser superior i inferior i 

encastades a la paret. 

 

Descripció  

Porta de fusta de pi d’una fulla, pintada de color marró 

fosc per una cara i sense pintar per l’altre,  formada per 4 
llistons units amb 4 barres transversals.  

Està subjectada directament a la paret amb dues barres 

de ferro. No té maneta. Disposa de pany. 

CROQUIS 
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PORTES TIPUS 4 

Situació Planta pis 

 

Estança  Sala 2. Sortida al exterior.  

Mides  124x200cm 

Color  Color de fusta sense pintar.   

Tipus de 

fusta  
Pi. 

Marc  No 

Punts de 
suport 

Golfos als dos extrems collats a la porta i a la paret.  

 

Descripció  

Porta de fusta de pi d’una fulla, sense pintar, formada per 
7 llistons units amb 3 barres transversals clavades a 

aquests llistons  

Està subjectada directament a la paret amb dos farratges. 

No té maneta, hi ha una barra de ferro per mantenir la 
porta tancada.  

CROQUIS 
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PORTES TIPUS 5 

Situació Planta pis 

 

Estança  Passadís. Sortida al exterior.  

Mides  81x166cm 

Color  Color marró fosc   

Tipus de 

fusta  
Pi. 

Marc  No 

Punts de 

suport 

2 punts de suport, als dos extrems collats a la porta i a la 
paret.  

 

Descripció  

Porta de fusta de pi d’una fulla, pintada de color marró 
fosc, formada per 4 llistons units amb 3 barres 

transversals clavades a aquests llistons  

Està subjectada directament a la paret amb dos farratges. 

No té maneta, hi ha una barra de ferro per mantenir la 
porta tancada.  

CROQUIS 
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PORTES TIPUS 6 

Situació Planta pis 

 

Estança  Comuna 

Mides  80x192cm 

Color  Color marró fosc   

Tipus de 

fusta  
Pi. 

Marc  Si 

Punts de 

suport 

2 punts de suport, golfos, als dos extrems collats a la porta i 
al marc 

 

Descripció  

Porta de fusta de pi d’una fulla, pintada de color marró fosc, 

formada per lames en dues columnes i motllura en la part 
inferior. Està collada als laterals amb golfos.  

 

Té un marc on va collada la porta. 

CROQUIS 
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PORTES TIPUS 7 

Situació Planta baixa 

 

Estança  Cuina 

Mides  109x200cm 

Color  Color marró fosc   

Tipus de 

fusta  
Pi. 

Marc  
Marc de fusta de color marró sobre on s’ha collat la 

porta. 

Punts de 

suport 

Dues frontisses collades al marc a dalt i a baix per la 

part interior. La frontissa esta oculta. 

Descripció  

Porta de fusta de pi de dues filles,llisa pintada de 

color marró fosc.  
Està subjectada al marc amb unes frontisses. Té 

maneta i un fre a dalt i a baix per deixar una fulla fixa.  

CROQUIS 

 
 

PORTES TIPUS 8 

Situació Planta baixa 

 

Estança  Estable, bodega gran i bodega petita 

Mides  

Estable 111x192cm 

Bodega gran 129x190cm 

Bodega petita 134x195cm 

Color  Color marró fosc   

Tipus de 

fusta  
Pi. 

Marc  No 

Punts de 

suport 

Dues golfos encastats a la paret i collades a dalt i a baix. 

En l’estable les frontisses aniran col!locades per la cara 

pintada.  

 

Descripció 

Porta de fusta de pi de dues fulles a les bodegues i d’una 

fulla a l’estable,fetes amb la unió de taulons verticals units 
per darrere amb rastells transversals i pintada de color 

marró fosc en la cara de l’entrada i sense pintar per 

l’interior de l’estança.  

Estan subjectades amb unes frontisses. Les portes de dues 
fulles tenen maneta l’altre no.  

CROQUIS 

 



PORTES TIPUS 9 

Situació Planta baixa  

 

Estança  Rebost 

Mides  91x185cm 

Color  Marró 

Tipus de 
fusta  

Pi. 

Marc  Si 

Punts de 

suport 
Dues frontisses collades a dalt i a baix i collades al marc.  

Descripció  

Porta de fusta de pi d’una fulla i amb motllures igual que 

les portes de les habitacions de la planta superior 

Està subjectada amb unes frontisses collades a la porta i 
al marc. 

 

A la part superior per tal que passi la llum de la petita 
obertura del rebost a la bodega s’ha fet una obertura 

sobre de la porta de 91x70cm.   

 

CROQUIS 

 

PORTES TIPUS 10 

Situació Planta baixa 

 

 

Estança  Entrada 

Mides  180x193cm 

Color  Marró 

Tipus de 
fusta  

Pi. 

Marc  No 

Punts de 

suport 

Dos golfos collats a dalt i a baix i encastats a la paret per la 

part interior de la porta.  

Descripció  

Porta de fusta de pi de dues fulles i acabada en arc, fetes 

amb la unió de taulons verticals units per darrere amb rastells 

transversals..  
Està subjectada amb unes frontisses encastades a les parets 

laterals.  

 

CROQUIS 

 
 



! !



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta en contacte amb la façana principal. 

Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia central 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció C1 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 445cm Humitat ambiental % 70% 

Diàmetre/dimensions Ø 18 Temperatura  9,8ºC 

Fletxa aparent    

Tipus de fusta Pi de la zona.   
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó  SI SI NO 
% Humitat biga  13,7% 13,2% 12,5% 

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior (sala) 

Podriment SI SI  
Fongs    
Corcs SI  SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos 2 nusos al cap interior en contacte amb la sala.  

Clivelles 

Longitud  70cm 
Ubicada a la part 
central de la biga. 

Profunditat  3 cm 
Cara  Lateral 
Longitud   

 Profunditat  
Cara  

Observacions 
 
 

NOTES 
 
A 35cm del cap interior en contacte amb la sala taca d’humitat en 60cm en filtracions en casos de 
pluja. Afecta també als rastells.  
 
 

FOTOS 
 
Cap interior (sala): taca de humitat. 
 

       
 
Centre: Clivella de 70cm de longitud. En la cara lateral 
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BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta. 
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia central 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció C2 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 445cm Humitat ambiental % 70% 

Diàmetre/dimensions ! 15 -"! 25 Temperatura  9,8ºC 

Fletxa aparent 1,5-2cm   

Tipus de fusta Pi de la zona.   
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó  SI SI SI 

% Humitat biga  13,30%  
16,70% a 70cm del 

cap 

Observacions  
Fletxa en la part central.  
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior (sala) 

Podriment SI SI SI 
Fongs    
Corcs SI  SI SI 
Observacions Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud  60cm Cap en contacte amb 
les habitacions Profunditat  3cm 

Cara  Inferior 
Longitud  30cm Cap en contacte amb 

les habitacions Profunditat 2cm 
Cara inferior 

Observacions 
 
 

NOTES 
 
Pèrdua de secció considerable al cap en contacte amb l’habitació 

 
 

 
FOTOS 

 
Cap interior (sala): Punt on la humitat a 70cm sobrepassa el 16%.  
 

 
 
Cap interior (habitacions): Clivelles 
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BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta.  
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia central 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció C3 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 445cm Humitat ambiental % 70% 

Diàmetre/dimensions ! 18 Temperatura  9,8ºC 

Fletxa aparent    

Tipus de fusta Pi de la zona.   
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó  SI SI SI 
% Humitat biga  13,7% 14,25% 13,5% 

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior (sala) 

Podriment SI SI SI 
Fongs    
Corcs SI  SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud  40cm Cap en contacte amb 
les habitacions Profunditat  2,5cm 

Cara  Inferior 
Longitud  25cm Cap en contacte amb 

la sala Profunditat 3cm 
Cara inferior 

Observacions 
 
 

NOTES 
 
Pèrdua secció cap en contacte amb la sala 
 
 

 
FOTOS 

 
Cap interior (sala): pèrdua de secció i clivella 
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BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta.  
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia central 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció C4 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 445cm Humitat ambiental % 70% 

Diàmetre/dimensions ! 17 Temperatura  9,8ºC 

Fletxa aparent    

Tipus de fusta Pi de la zona.   
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó  SI SI SI 
% Humitat biga  14,3% 13,6% 14,2% 
Observacions   

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior (sala) 

Podriment SI SI SI 
Fongs    
Corcs SI  SI SI 

Observacions 

Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
Cap interior en contacte amb la sala es desprenen unes serradures, pols, 
de color grogós.  

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud  80cm 
Cap interior en 
contacte amb la sala. 

Profunditat  2 cm 
Cara  Lateral  
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions 
 
 

NOTES 
 
 
 
 
 

FOTOS 
 
Cap interior (sala): serradures 
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BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta. 
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia central 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció C5 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 445cm Humitat ambiental % 70% 

Diàmetre/dimensions ! 20 Temperatura  9,8ºC 

Fletxa aparent    

Tipus de fusta Pi de la zona.   
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó   NO  
% Humitat biga   12,5%  

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior (sala) 

Podriment  NO  
Fongs    
Corcs SI  SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions 
 
 

NOTES 
 
Taca de humitat a la zona central per filtracions coberta.  
 
 
 

FOTOS 
 
Centre: Taca de humitat 
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BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta. 
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia central 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció C7 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 445cm Humitat ambiental % 70% 

Diàmetre/dimensions ! 18 Temperatura  9,8ºC 

Fletxa aparent 3cm   

Tipus de fusta Pi de la zona.   
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó  SI SI SI 
% Humitat biga     

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior (sala) 

Podriment SI SI SI 
Fongs    
Corcs SI  SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions 
 
 

NOTES 
 
La fletxa de 3cm afecta tan la biga com els rastells i la coberta. 
Aportació d’aigua procedent de la coberta que afecta a la part central de la biga i els rastells 
 
 

FOTOS 
 
Tota la llum de la biga: fletxa i taca humitat. 
 

 
 

C7"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta. 
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia central 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció C8 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 445cm Humitat ambiental % 70% 

Diàmetre/dimensions ! 20 Temperatura  9,8ºC 

Fletxa aparent    

Tipus de fusta Pi de la zona.   
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó  SI SI SI 
% Humitat biga     

Observacions  
Aportació d’aigua procedent de la coberta que afecta el cap en contacte 
amb la sala. 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior (sala) 

Podriment SI SI SI 
Fongs    
Corcs SI  SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions 
 
 

NOTES 
Fletxa de 3cm a la part central. 

 
 

 
 

FOTOS 

 

C8"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta. 
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia central 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció C10 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 445cm Humitat ambiental % 70% 

Diàmetre/dimensions ! 20 Temperatura  9,8ºC 

Fletxa aparent 2cm   

Tipus de fusta Pi de la zona.   
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó  SI SI SI 
% Humitat biga     

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior (sala) 

Podriment SI SI SI 
Fongs    
Corcs SI  SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud  40cm Punt d’aportació 
humitat al cap en 
contacte amb la sala. 

Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions 
 
 

NOTES 
Fletxa de la part central de la biga. 
Aquesta biga està parcialment partida per la part central. 
Aportació d’humitat procedent de la coberta en els caps de la biga més accentuat al cap en 
contacte amb la sala. 
 

FOTOS 
 
Cap interior (sala): aportació humitat coberta 
 

 
 
 

C10"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta. 
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia central 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció C11 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 445cm Humitat ambiental % 70% 

Diàmetre/dimensions ! 17 Temperatura  9,8ºC 

Fletxa aparent    

Tipus de fusta Pi de la zona.   
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó     
% Humitat biga     

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior (sala) 

Podriment    
Fongs    
Corcs SI  SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions 
 
 

NOTES 
 

Pèrdua de secció al cap en contacte amb la sala. Passa de diàmetre 17 a diàmetre 12 en 1,5m. 
 

 
 

FOTOS 
 
Cap interior (sala): pèrdua de secció 
 

 
 

C11"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta. Carener.  
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia central 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció C12 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 445cm Humitat ambiental % 70% 

Diàmetre/dimensions ! 25 - ! 30 Temperatura  9,8ºC 

Fletxa aparent    

Tipus de fusta Pi de la zona.   
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó     
% Humitat biga     

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior (sala) 

Podriment SI SI SI 
Fongs    
Corcs SI  SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions 
 
 

NOTES 
 
Aportació humitat part central i rastells en 1,5m.   
 
 
 

FOTOS 
 
Centre: humitat 
 

 
 

C12"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta.  
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia central 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció C13 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 445cm Humitat ambiental % 70% 

Diàmetre/dimensions ! 20 - ! 16 Temperatura  9,8ºC 

Fletxa aparent    

Tipus de fusta Pi de la zona.   
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó     
% Humitat biga     

Observacions  
Aportació humitat a 30cm del cap en contacte amb les habitacions de 1m 
de longitud. Afecta tota la secció de la biga.  

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior (sala) 

Podriment    
Fongs    
Corcs SI  SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions 
 
 

NOTES 
 
Pèrdua de secció el cap en contacte amb la sala. 

 
 

 
FOTOS 

 
Cap interior: humitat 
 

 
 
 

C13"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta.  
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia central. 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció C19 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 445cm Humitat ambiental % 74% 

Diàmetre/dimensions !20 Temperatura  9,9ºC 

Fletxa aparent    

Tipus de fusta Pi de la zona.   
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó     
% Humitat biga     

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior (sala) 

Podriment SI SI SI 
Fongs    
Corcs SI  SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions 
 
 

NOTES 
 
 
 
 
 

FOTOS 

 

C19"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta.  
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia central. 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció C20 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 445cm Humitat ambiental % 74% 

Diàmetre/dimensions ! 20 Temperatura  9,9ºC 

Fletxa aparent    

Tipus de fusta Pi de la zona.   
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó  SI SI SI 
% Humitat biga  13,1% 13,7% 16% 

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior (sala) 

Podriment SI SI SI 
Fongs    
Corcs SI  SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions 
 
 

NOTES 
 
 
 
 
 

FOTOS 

 

C20"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta.  
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia central. 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció C21 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 445cm Humitat ambiental % 74% 

Diàmetre/dimensions ! 20 - ! 17 Temperatura  9,9ºC 

Fletxa aparent    

Tipus de fusta Pi de la zona.   
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó  SI SI SI 
% Humitat biga  13% 13,4% 14,8% 

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior (sala) 

Podriment SI SI SI 
Fongs SI  SI 
Corcs SI  SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos Gran quantitat de nusos en tota la llum de la biga. 

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions 
 
 

NOTES 
 

 
 
 
 

FOTOS 
 
Cap en contacte amb la sala. Taques de fongs. 
 

 
 

C21"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta.  
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia central. 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció C22 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 445cm Humitat ambiental % 74% 

Diàmetre/dimensions ! 25 Temperatura  9,9ºC 

Fletxa aparent    

Tipus de fusta Pi de la zona.   
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó   SI SI 
% Humitat biga  13,3% 18% 16,5 % 
Observacions   

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior (sala) 

Podriment SI SI SI 
Fongs   SI 
Corcs SI  SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
A 1,5m al cap en contacte amb la sala presència fongs.  
Al picar amb la picolina cau pols i serradís. 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos 3 nusos junts cap contacte sala 

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions 
 
 

NOTES 
 
 
 
 
 

FOTOS 
 
Cap interior (sala): humitat fusta 16,5% i cap interior (sala) taques de fongs. 
 

 
 
Superfície de la biga a la zona central on és desprenen al picar-la serradures de color grogós.  
 

 

C22"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta.  
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia central. 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció C23 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 445cm Humitat ambiental % 74% 

Diàmetre/dimensions ! 20 - ! 14 Temperatura  9,9ºC 

Fletxa aparent 4cm   

Tipus de fusta Pi de la zona.   
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó  SI (en menor grau) SI  SI 
% Humitat biga  13,6% 18,6% 16% 

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior (sala) 

Podriment  SI SI 
Fongs  SI  
Corcs SI  SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions Clivelles continues en tota la biga. 
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 
Amb un tornavís es pot veure com al rascar  i amb una picolina al picar, salta una pols de color 
grogós.   
 

 
 
Zona central i cap interior en contacte amb la sala 
 

 
 

C23"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta.  
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia esquerre. Habitació 1 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció H1 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 451cm Humitat ambiental % 77% 

Diàmetre/dimensions 22x16cm Temperatura  10,2ºC 

Fletxa aparent  BIGA NOVA COL!LOCADA EN UNA 
REFORMA POSTERIOR. Tipus de fusta Pi. 

 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior 

Punxó     
% Humitat biga  12% 12% 12% 

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre Cap interior  

Podriment    
Fongs    
Corcs    

Observacions 
 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 

Nusos 
En tota la llum de la biga 
 

Clivelles 

Longitud  Tota la biga  
Profunditat  4,5 
Cara  lateral 
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions Clivelles continues en tota la biga. 
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 

 

H1!



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta.  
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia esquerre. Habitació 1 

Data inspecció  9/11/10 Ref. Inspecció H4 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 453cm Humitat ambiental % 77% 

Diàmetre/dimensions ! 25 Temperatura  10,2ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó  No accessible SI  
% Humitat biga   11,2%  

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre Cap interior  

Podriment  SI  
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos Al lateral a la part central de la biga. 

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
Taques de color grogós en la zona central. 
 
 
 

FOTOS 
 
Part central de la biga 
 

 
 

H4"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta.  
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia esquerre. Habitació 2 

Data inspecció  9/11/10 Ref. Inspecció H5 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 454cm Humitat ambiental % 77% 

Diàmetre/dimensions ! 22 - ! 15 Temperatura  10,2ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó     
% Humitat biga     

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre Cap interior  

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud  80cm Clivella vertical 
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
Pèrdua secció passant de diàmetre 22 a diàmetre 15 
 

 
 

FOTOS 
 
Cap interior. 
 

 
 
Caps en contacte amb l’exterior. 
 

 
 

H5"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta.  
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia esquerre. Habitació 2 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció H6 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 454cm Humitat ambiental % 77% 

Diàmetre/dimensions ! 20 Temperatura  10,2ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó     
% Humitat biga     

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre Cap interior  

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos Nus al centre en la trobada de dos clivelles laterals.  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
Elevada pèrdua secció que es corregeix col!locant una llata al cap interior.  
 

 
 

FOTOS 
 
Cap interior 
 

 
 
Cap en contacte amb l’exterior 
 

 

H6"



IGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta.  
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia esquerre. Habitació 2 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció H8 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 398cm Humitat ambiental % 77% 

Diàmetre/dimensions ! 30 – ! 28 Temperatura  10,2ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó     
% Humitat biga     

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre Cap interior  

Podriment SI SI  
Fongs SI   
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
Canvis de secció en tota la llum de la biga  
 
 
 

FOTOS 
 
Cap interior 
 

 
 
Cap exterior: recolza sobre la xemeneia.  
 

 

H8"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de coberta.  
Situació biga Planta pis. Coberta. Crugia esquerre. Habitació 2 

Data inspecció  9/11/10 Ref. Inspecció H9 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum 398cm Humitat ambiental % 77% 

Diàmetre/dimensions ! 30 - ! 28 Temperatura  10,2ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó     
% Humitat biga     

Observacions  

Aportació d’humitat en la part central de la biga per trencament de la 
coberta 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre Cap interior  

Podriment SI SI SI 
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos Part central 

Clivelles 

Longitud   Clivelles al llarg de la 
llum de la biga de 
poca o moderada 
importància 

Profunditat   
Cara   
Longitud   
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
Canvis de secció en tota la llum de la biga 
 
 
 

FOTOS 
 
Cap exterior 
 

 
 
Centre: Nusos cara lateral.  
 

 
 

H9"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga sostre planta pis  
Situació biga Planta pis. Sostre. Crugia central. Passadís i habitació 5. 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció S1 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 77% 

Diàmetre/dimensions 10 x 15cm Temperatura  10,2ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó   SI SI 
% Humitat biga  10,4% 10,5% 13,0% 

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior(sala)  

Podriment  SI  
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga sostre planta pis  
Situació biga Planta pis. Sostre. Crugia central. Passadís i habitació 5. 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció S2-S5 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 77% 

Diàmetre/dimensions 10 x 12cm Temperatura  10,2ºC 

Fletxa aparent  Les quatre bigues tenen 
característiques similars, per la qual 
cosa, s’han unificat. 

Tipus de fusta Pi de la zona. 

 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  Cap interior (sala) 

Punxó     
% Humitat biga  13,0% 12,3% 12,7% 

Observacions  
Les bigues S4 i S5 presenten indicis d’ haver tingut algun cop aportació 
d’aigua del dipòsit que hi ha a sobre d’aquest sostre. 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior(sala)  

Podriment  SI  
Fongs    
Corcs SI SI SI 
Observacions Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos Bigues S2 i S3.  

Clivelles 

Longitud  Del nus fins al 
recolzament 

Biga S4 

Profunditat  3cm 
Cara  Inferior  
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 
Biga S2: podriment zona central i nus al centre.  
 

 
 



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga sostre planta pis  
Situació biga Planta pis. Sostre. Crugia central. Passadís i habitació 5. 

Data inspecció  9/11/10 Ref. inspecció S6-S9 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 77% 

Diàmetre/dimensions 6,5 x 9cm Temperatura  10,2ºC 

Fletxa aparent  Les quatre bigues tenen 
característiques similars, per la qual 
cosa, s’han unificat. 

Tipus de fusta Pi de la zona. 

 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre  

Cap interior 

(habitació 6) 

Punxó     
% Humitat biga  12,2%  11,0% 

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(habitacions) 
Centre Cap interior(sala)  

Podriment SI -- SI 
Fongs    
Corcs SI -- SI 
Observacions Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud   Petites clivelles de 
profunditat inferior a 
1cm 

Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 

 



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia central. Entrada. Biga contacte amb 

façana principal. 

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció E1 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !20 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   
Tipus de fusta Pi de la zona.  

 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(esquerre) 
Centre  Cap interior (dreta) 

Punxó     
% Humitat biga  12% 12% 12% 
Observacions   

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(esquerre) 
Centre  Cap interior (dreta) 

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos Part central 3 nusos junts 

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 
Part central de la biga en contacte amb façana principal. 
 

.   
 
 

E1"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia central. Entrada.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció E3 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !18 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent 3cm  

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(esquerre) 
Centre  Cap interior (dreta) 

Punxó     
% Humitat biga  14% 15% 12% 

Observacions  
Zones amb humitat a la part central al llarg d’uns 2m. 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(esquerre) 
Centre  Cap interior (dreta) 

Podriment  SI  
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 
Taca d’humitat en les bigues i esquerdat de l’encadellat i flexió del sostre entre les bigues E2– E4 
en la planta pis i de la biga E1 3cm.  
 

 
 

E3"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia central. Entrada.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció E4 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !18 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent 2cm  

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(esquerre) 
Centre  Cap interior (dreta) 

Punxó     
% Humitat biga  12% 15% 12% 

Observacions  
Zones amb humitat a la part central al llarg d’uns 2m. 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(esquerre) 
Centre  Cap interior (dreta) 

Podriment  SI  
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
Pèrdua de secció de diàmetre 18 a diàmetre 14. 
 
 
 

FOTOS 
 
Part central/cap dret: flexió de la biga que ha provocat ruptura encadellat ceràmic i pèrdua secció. 
 

 
 

E4"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia central. Entrada.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció E5 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !18 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(esquerre) 
Centre  Cap interior (dreta) 

Punxó     
% Humitat biga  12% 12% 12% 

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(esquerre) 
Centre  Cap interior (dreta) 

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 

 

E5"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia central. Entrada.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció E11 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !20 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior 

(esquerre) 
Centre  Cap interior (dreta) 

Punxó     
% Humitat biga  12% 15% 14% 

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior 

(esquerre) 
Centre  Cap interior (dreta) 

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud   Presenta clivelles en la 
part central i als caps. Profunditat   

Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
Pèrdua de secció de diàmetre 20 a diàmetre 16 en el cap dret. 
 
 
 
 

FOTOS 
 
Biga E11 clivelles, pèrdua secció i trencament encadellat degut a la flexió del sostre en la planta 
pis. 
 

 
 

E11"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia esquerre. Cuina  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció K1 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 73% 

Diàmetre/dimensions 16 x 22cm Temperatura  11,9ºC 

Fletxa aparent  AQUESTA BIGA ES NOVA 
COL!LOCADA EN UNA REFORMA 

POSTERIOR. 
Tipus de fusta Pi 

 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó     
% Humitat biga  12%  11% 

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Podriment    
Fongs    
Corcs    

Observacions 
 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud  80cm Cap de la biga en 
contacte amb l’exterior Profunditat   

Cara  Lateral  
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 

 

K1!



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia esquerre. Cuina  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció K4 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 73% 

Diàmetre/dimensions !22 Temperatura  11,9ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó     
% Humitat biga  12%  11% 

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud  1,5m Al centre de la biga 
Profunditat   
Cara  inferior 
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 

 

K4"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia esquerre. Cuina  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció K5-K6 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 73% 

Diàmetre/dimensions !20 Temperatura  11,9ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó     
% Humitat biga  9% - 11% 11% 12% 

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 
Al revoltó entre la biga 5 i 6 presenta una taca d’humitat al cap exterior. El % de humitat és 17%. 
 

 
 

K5" K6"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia esquerre. Cuina  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció K8 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 73% 

Diàmetre/dimensions !20 Temperatura  11,9ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó     
% Humitat biga  9%  12% 11% 

Observacions  
Presència de taques d’humitat al cap exterior i al centre.  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
L’entrebigat entre la biga 8 i 9 presenta una taca d’humitat amb un 26% d’humitat al cap en 
contacte amb l’exterior, un 17% al centre i un 22% al cap interior que presenta també una taca 
d’humitat. 
 

FOTOS 
 
Cap interior:  
 

 
 
Entrebigat zona central i cap exterior bigues K8 i K9 
 

 

K8"

K8"

K8"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia esquerre. Cuina  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció K9 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 73% 

Diàmetre/dimensions !25 Temperatura  11,9ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó     
% Humitat biga  12%  12% 12% 

Observacions  
Humitat al cap exterior i al centre. 
  
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 

 
K9"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia esquerre. Cuina  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció K10 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 73% 

Diàmetre/dimensions !15 Temperatura  11,9ºC 

Fletxa aparent  El cap exterior està recolzat sobre la 
xemeneia.  Tipus de fusta Pi de la zona. 

 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó     
% Humitat biga  14%  14% 12% 

Observacions  
Humitat al cap exterior i al centre. 
  
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atacs de corcs en tota la llum de la biga.  
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
Pèrdua de secció a la part central de la biga. 
 
L’entrebigat entre la biga 10 i 11 té un 17% d’humitat 
 

FOTOS 
 
Entrebigat K10-K11. 
 

 
 

K10"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia esquerre. Estable.  

Biga perpendicular que es recolza al pilar central que va de la 
cuina a aquest recolzament. 

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció ES1 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !25 Temperatura  12,1ºC 
Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  

 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior (cuina) Centre  Cap interior (pilar) 

Punxó  SI SI SI 
% Humitat biga  16% 14%  

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior (cuina) Centre  Cap interior  (pilar) 

Podriment SI SI SI 
Fongs SI SI SI 
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 

SINGULARITATS FUSTA 

Nusos 
Elevat nombre de nusos al llarg de tota la llum de la biga. 
 

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 

 
 

FOTOS 
 
Cap interior contacte cuina. Es pot apreciar el color blavós de la superfície degut al atac de fongs i 
els nusos que hi ha al llarg de tot la llum d’aquesta biga.  
 

 
 

ES1"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia esquerre. Estable.  

Biga perpendicular que es recolza al pilar central que va de la 
façana posterior a aquest recolzament. 

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció ES2 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !25 Temperatura  12,1ºC 
Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  

 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó     
% Humitat biga     

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Podriment NO NO NO 
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 

SINGULARITATS FUSTA 

Nusos 
Elevat nombre de nusos al llarg de tota la llum de la biga. 
 

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 

 

ES2"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia esquerre. Estable.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció ES3 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !18 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó  NO NO NO 
% Humitat biga  16%   

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 

 ES3"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia esquerre. Estable.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció ES4 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !18 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó  NO NO NO 
% Humitat biga  14%   

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos Zona central a la cara inferior 

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 

 ES3"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia esquerre. Estable.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció ES5 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !20 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó  NO NO NO 
% Humitat biga  16%   

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
Pèrdua de secció al cap exterior passant de diàmetre 20 a 15.  
 
 
 

FOTOS 
 

ES5"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  

Situació biga Planta baixa. Crugia esquerre. Estable.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció ES9 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !20 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  
Punxó     

% Humitat biga   40% 14% 

Observacions  
Al centre al punt on marcava 40% a la superfície de la biga s’ha tret uns 
2cm de capa superficial i a l’interior dóna un 26% d’humitat.  

 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  
Podriment SI SI SI 

Fongs SI SI SI 

Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 

 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos Nusos propers al cap exterior 

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 

 

Cap exterior  i zona central biga ES 9.  
 

 
 
 
 
 

ES9"

ES9"
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BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia esquerre. Estable.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció ES10 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !20 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó     
% Humitat biga    40% 

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Podriment  SI SI 
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 
Cap en contacte amb l’exterior i zona central 
 

 
 
Cap interior 
 

 
 

ES10"

ES10"

ES10"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia esquerre. Estable.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció ES12 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !18 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó     
% Humitat biga    15% 

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Podriment NO NO NO 
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos Nusos al llarg de la llum de la biga. 

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 

ES12"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia central. Rebost. 

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció R3 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !17 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó  SI SI SI 
% Humitat biga   17%  

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Podriment SI SI SI 
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 

R3"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia central. Rebost. 

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció R4 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !17 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Punxó     
% Humitat biga   16%  

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap exterior Centre  Cap interior  

Podriment SI SI SI 
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 

R4"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia central. Bodega petita.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció BO3 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !18 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Punxó     
% Humitat biga  17%   

Observacions  

 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 

Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 

BO3"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia central. Bodega petita.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció BO4 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !20 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Punxó     
% Humitat biga  16%   

Observacions  

 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 

Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 

BO4"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia central. Bodega petita.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció BO8 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !20 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Punxó     
% Humitat biga   17% 16% 

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 
Zona central. 
 
Es pot apreciar per tal que entres en càrrega el sostre amb aquesta biga es van col!locar peces de 
fusta de forma i mides diferents.   
 

 
 

BO8"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia central. Bodega petita.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció B1 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !18 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Punxó     
% Humitat biga   14%  

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 

B1"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia central. Bodega petita.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció B2 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !20 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Punxó     
% Humitat biga   16%  

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 

B2"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia central. Bodega petita.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció B3 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !20 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Punxó     
% Humitat biga   16%  

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia central. Bodega petita.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció B16 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !18 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent   

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Punxó     
% Humitat biga   14%  

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 

B3"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia central. Bodega petita.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció B25 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !20 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent 2cm  

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Punxó     
% Humitat biga   14%  

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 

B25"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia central. Bodega petita.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció B26 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions !18 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent 1cm  

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 

ASSAJOS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Punxó     
% Humitat biga   14%  

Observacions  
 
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 

B26"



BIGUES DE FUSTA 

Identificació biga Biga de sostre planta baixa  
Situació biga Planta baixa. Crugia central. Bodega petita.  

Data inspecció  13/11/10 Ref. inspecció B28 
DIMENSIONS BIGA CONDICIONS AMBIENTALS 

Llum  Humitat ambiental % 71% 

Diàmetre/dimensions Ø18 Temperatura  12,1ºC 

Fletxa aparent 2cm  

Tipus de fusta Pi de la zona.  
 

 
 
 

ASSAJOS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Punxó     
% Humitat biga   14%  

Observacions  
 
 

ATACS BIÒTICS 
 Cap interior (estable) Centre  Cap interior (bodega) 

Podriment    
Fongs    
Corcs SI SI SI 

Observacions 
Atac de corcs en tota la llum de la biga. 
 
 

SINGULARITATS FUSTA 
Nusos  

Clivelles 

Longitud    
Profunditat   
Cara   
Longitud    
Profunditat  
Cara  

Observacions  
NOTES 

 
 
 
 
 

FOTOS 
 

B28!



! !



Fitxa 1

!"#$%&'$&()*")+,)+"#&(

Proves realitzades

-,.#"#)*")+,)+"#&(

!&,/01#2&$

Observacions

3*"02&4&$,$&()*")+,)+"#&(

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

PP.H1-FE.E.1

!"#$%&"'($)*+)&,-+&$(.,$)#+&*$)/01+23&4+((+-/&+&2+&5+6+-+&$(.,$)#+7&8.,$(/+&$(.,$)#+&*+&($)&)$401+#+&0&)$"%42$)/+&9+&5+&/$%4(&+%'&%")/$)7

:"&;$%&)$+20/<+/&1+4&4)"*+&$-&1"-1)$/3&9+&.,$&$2&%")/$)&.,$&$(&*+&1"2=2"1+)&$-(&;+&($)*0/&#$&/$(/0%"-0&0&4"#$%&1"%4)"*+)&.,$&-"&(>;+&"'$)/&%?(&2>$(.,$)#+7

@+&1+,(+&#>+.,$(/+&2$(0A&?(&.,$&2+&5+6+-+&4)0-104+2&$(/+&1$#0-/&$-#+*+-/3&9+&(0B,0&4$)&5+22"&#$2(&5"-+%$-/(&"&.,+2($*"2&+2/)$&1+,(+7&80CD&4)"*"1+&.,$&2$(&4+)$/(&

4$)4$-#01,2+)(&+&+.,$(/+&+1+'0-&1$#0-/&/+%'?&0&$(&1)$E-&+.,$(/$(&$(.,$)#$(7

!"#$%&#$50-0)&.,$&-"&$(&/)+1/+&#>,-+&2$(0A&B)$,&+1/,+2%$-/&9+&.,$&2>$(.,$)#+&-"&1"-/0-,+&"')0-/F($7&G"/&0&+0CH&(>;+&#$&/$-0)&$-&1"%4/$&+&2+&)$;+'020/+10A&,-+&5")%+&#$&/)+*+&

dels diferents elements per que treballin de forma conjunta i estiguin lligats entre si.

!,2,)*5&0#'"$$&( 09/11/2010

6&'.#)*")+"#&( Esquerda

7&2.,$&()*")+,)+"#&( I+'0/+10A&J&F&K+6+-+&$(.,$))+

Dibuix Fotografia Aixecament



Fitxa 2

!"#$%$&'%&("&(%$)*

+)",-.$/)0

!"#$%"&$'()(*(+",-%(."/"0"(-123-,,"

Dibuix Fotografia Aixecament

+%$01)20)*&'%&("&(%$)*

Proves realitzades

Podem observar fissures verticals als extrems de la paret en contacte amb les parets perpendiculars a aquesta.

456"(,-7$&"%(8"(8-1$'(7-,(79:-,(&9;7,9<",(8"(7,9=30:$%"%($(156"(79>3%(&901%"%",(23-(-1(%,"&%"(:530"(=$113,"(137-,=$&$"8?

+"/"&'3)-$2%00)* 09/11/2010

4)2#$&'%&(%$)* Fissures

5)/#"0)*&'%&("&(%$)*

PP.H1-FE.F.1

@-1(&"31-1(:5"23-1%"(8-1$'(79:-0(1-,(<A,$-1?(B3-(8"(="/"0"(7,$0&$7"8(15-1%$>3$(9#,$0%(79%(7,9<9&",(%-01$901("8(7",";-0%($(85-8-;-0%(;C1(=,A>$8D(&9;(1-,$"(85"&"#"%D(79%(7"%$,(
"23-1%-1(=$113,-1?(E";#C(79%(<-0$,(:90"%(7-,(;9<$;-0%(%F,;$&1(:-8(7",";-0%(9(:5"8%,-1(%$731(:-(;9<$;-0%1?

G1(30"(8-1$'(88-3($(09;C1("=-&%"("(85"&"#"%?(@"(,-09<"&$'(:5"23-1%(-8$;$0",A(8"(8-1$'(-0(2H-1%$'?

Observacions

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

6'%-/)7)0"0)*&'%&("&(%$)*



Fitxa 3

Aixecament

!"#$%&'$&()*")+,)+"#&(

Proves realitzades

-,.#"#)*")+,)+"#&(

!&,/01#2&$

!"#$%"&$'()(*(!"#$%"&$'(+

Dibuix Fotografia

!,2,)*3&0#'"$$&( 09/11/2010

4&'.#)*")+"#&( Esquerda

5&2.,$&()*")+,)+"#&(

,"(&"-."(/0(1"(10.$'(2.(13"$4"5"607%(/01(689%09($(1"(6"1"(:-"1$%"%(/01.(6"87.(6"..$..8.(:-0(.3;"7(-%$1$%<"%=

>.(-7"(10.$'(110-?(.8#90%8%(%07$7%(07(&86@%0(:-0(01.(010607%.(/0(&86@"9%$607%"&$'(&86(":-0.%(.307/0998&"9"7(07(1"(90;"#$1$%"&$'(/0(1"(6".$"=

Observacions

Observem una esquerda vertical que acaba confluint en un punt on es transforma en horitzontal.

No s'ha realitzat cap prova.

6*"02&7&$,$&()*")+,)+"#&(PP.H1-H2.E.1

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau



Fitxa 4

Aixecament

!"#$%&'$&()*")+,)+"#&(

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

No s'han realitzat proves.

!"#$%&"'($)*+)&,-+&$(.,$)#+&*$)/01+2&$-&1+#+&,-&#$2(&$3/)$%(&#$&24$-*56

-,.#"#)*")+,)+"#&(

/*"01&2&$,$&()*")+,)+"#&(PP.H1-H2.E.2

!,1,)*3&0#'"$$&( 09/11/2010

4&'.#)*")+"#&( Esquerda

5&1.,$&()*")+,)+"#&( 7+'0/+108&9&:&7+'0/+108&;

Dibuix Fotografia

Proves realitzades

<+&1+,(+&#4+.,$(/+&2$(08&=(&2+&>"(/$)0")&)$+20/?+108&#$&24$-*5&)$(>$1/$&2$(&>+)$/(&#$&15))$@+6&A"(+&.,$&*+&B$)&.,$&-"&$(&>"@,=(&#,)&+&/$)%$&,-&220@+/&$-/)$&2$(&#,$(&
$(/),1/,)$(&*$)/01+2(6&!$)&+03C&>"#$%&"'($)*+)&+.,$(/$(&$(.,$)#$(&$-&$2(&$3/)$%(6

D(&,-+&2$(08&22$,E&("')$/"/&/$-0-/&$-&1"%>/$&.,$&$2(&$2$%$-/(&#$&1"%>+)/0%$-/+108&1"%&+.,$(/&(4$-#$))"1+)+-&$-&2+&)$F+'020/+108&#$&2+&%+(0+6

Observacions

!&,607#1&$



Fitxa 5

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#$%&'&()(&*+"#+,)+,#-&* PP.H1-D.E.1

.)%)+"/&$-0#((&* 09/11/2010

1&02-+"#+,#-&* Esquerda

3&%2)(&*+"#+,)+,#-&* !"#$%"&$'()(*(+$,%-$#./01-

Dibuix Fotografia Aixecament

.#-(4&0(&*+"#+,)+,#-&*

Proves realitzades

5)2-#-+"#+,)+,#-&*

.&)6$7-%&(
21034(035$6$-(7.3(61(3,(%-"&%"(08.6"(93,$'(:-3.;(<1%($(7.3(9"(%-"="(4$991-"->(36(9"(-3?"#$9$%"&$'@(93,(A"-3%,(03(%>A$"(,3-"6(3603--1&"03,;

Observacions

21034(1#,3-="-(%-3,(3,7.3-03,(=3-%$&"9,@(A",,"6%("(9"(A"-3%(03(%>A$";(B"(A"-%(#"$C"(08"7.3,%3,@(%"6%(,19,(,'6(5$,,.-3,(A3-(9"(A"-%(03(98?"#$%"&$'();

No s'han realitzat proves.

B"(&".,"(08"7.3,%"(93,$'(D,(7.3(9"(5"E"6"(A-$6&$A"9(3,%"(&30$6%(360"="6%@(F"(,$:.$(A3-(5"99"0"(039,(516"436%,(1(7."9,3=19("9%-3(&".,";(G$CH(A-1=1&"(7.3(93,(A"-3%,(

A3-A360$&.9"-,("("7.3,%"("&"#$6(&30$6%(%"4#D($(3,(&-3/6("7.3,%3,(3,7.3-03,;



Fitxa 6

Aixecament

!"#$%&'$&()*")+,)+"#&(

Proves realitzades

!,-,)*.&/#'"$$&( 09/11/2010

0*"/-&1&$,$&()*")+,)+"#&(PP.H2-D.E.1

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

Observacions

2&'3#)*")+"#&( Esquerda

4&-3,$&()*")+,)+"#&(

!"#$"%&"#'(")%*&+"#,*&-.#/&#,("-0"1"2*3+#'*#,"#4"5*+#'*#+64-"#4*5#%3"#&785*$655*9"#5*8%'"#4*,#$"4#'*#,*&#8-9%*&#*3#):*&+-.;#<"28/#47+#-31,%-5=>-#",9%3"#1-,+5"$-.#'("-9%"#'*#

la coberta.

?7#*&#+5"$+"#'(%3"#,*&-.#95*%@#+7+#-#37#47'*5#'*1-3-5#)%-3"#/&#,"#&785*$655*9"#"#,"#)%*#*&+6#&7+2*&"#,"#4"5*+@#3-#)%-3"#$"4"$-+"+#+/#")%*&+"#4*5#"#47'*5=>7#&%475+"5;#<7+#-#"-0A@#

+"3+#,"#$78*5+"#$72#,"#4"5*+#'*#+64-"#&(*3'*557$"5"3#*3#,"#5*>"8-,-+"$-.#'*#,"#2"&-";

No s'han realitzat proves.

B7'*2#78&*5C"5#'%*&#*&)%*5'*&#C*5+-$",&#4"&&"3+&#"#,"#4"5*+#'*#+64-"@#$7-3$-'-3+#"28#*,#5*$7,D"2*3+#'*#'7&#$"4&#'*#8-9%*&#)%*#&%475+*3#,"#$78*5+";

!&,5/6#-&$

E"8-+"$-.#F#=#E"8-+"$-.#G

Dibuix Fotografia

7,3#"#)*")+,)+"#&(



Fitxa 7

!"#$%&#'(")*#''($+#",-.(/,/#/(%)%/#(%#0,12/(#3$(#('"#('(1(%/"#4(#0,12&./)1(%/&0)*#0,1#&3$("/#"5(%4(..,0&.&%#(%#'&#.(6&-)')/&0)*#4(#'&#1&")&7

Observacions

8,4(1#,-"(.9&.#$%&#("3$(.4&#2&""&%/#&#'5(%9:#4(#0,12&./)1(%/&0)*7

No s'han realitzat proves.

!"#$%&'&()(&*+"#+,)+,#-&*PP.H2-H3.E.1

.#-(/&0(&*+"#+,)+,#-&*

Proves realitzades

1)2-#-+"#+,)+,#-&*

.&)3$4-%&(

;&#0&$"&#4(#'&#'(")*#<"#'5&)=&>&1(%/#4('#1,./(.#)#'&#1&'&#3$&')/&/#4('"#1&,%"#1&"")"","#3$(#"56&%#$/)')/?&/7

.)%)+"5&$-0#((&* 09/11/2010

6&02-+"#+,#-&* Esquerda

7&%2)(&*+"#+,)+,#-&* @&-)/&0)*#A#B#@&-)/&0)*#C

Dibuix Fotografia Aixecament

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau



Fitxa 8

!"#$%$&'%&("&(%$)*
!"#$"%&"#'(")%*&+"#,*&-.#/&#,"#01&+*2-12#2*",-+3"$-.#'*#,(*456#2*&0*$+*#,*&#0"2*+&#'*#$622*7"8#91&"#)%*#5"#:*2#)%*#41#*&#017%/&#'%2#"#+*2;*#%4#,,-7"+#*4+2*#,*&#'%*&#
*&+2%$+%2*&#5*2+-$",&8#<*2#"-=>#01'*;#1?&*25"2#")%*&+"#*&)%*2'"#*4#,(*=+2*;8

+)",-.$/)0
@&#%4"#,*&-.#,,*%A#&1?2*+1+#+*4-4+#*4#$1;0+*#)%*#*,&#*,*;*4+&#'*#$1;0"2+-;*4+"$-.#$1;#")%*&+#&(*4'*221$"2"4#*4#,"#2*B"?-,-+"$-.#'*#,"#;"&-"8

Observacions

Dibuix Fotografia Aixecament

+%$01)20)*&'%&("&(%$)*
<1'*;#1?&*25"2#%4"#*&)%*2'"#5*2+-$",#*4#%4#'*,&#*=+2*;&#'*#,(*4568

Proves realitzades
No s'han realitzat proves.

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

C"?-+"$-.#D#E#C"?-+"$-.#F3)/#"0)*&'%&("&(%$)*

Esquerda4)2#$&'%&(%$)*

PP.H2-H3.E.25'%-/)6)0"0)*&'%&("&(%$)*

09/11/2010+"/"&'7)-$2%00)*



Fitxa 9

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#$%&'&()(&*+"#+,)+,#-&* PP.H3-FE.F.1

.)%)+"/&$-0#((&* 09/11/2010

1&02-+"#+,#-&* Fissures

3&%2)(&*+"#+,)+,#-&* !"#$%"&$'()(*(+","-"(."%/0".(/123/00"

Dibuix Fotografia Aixecament

.#-(4&0(&*+"#+,)+,#-&*

Proves realitzades

5)2-#-+"#+,)+,#-&*

.&)6$7-%&(
45(/1(%0"&%"(673-"(./1$'(80/3(9/.(:/%(23/(."(:","-"(-5(;"(&/6$%(<5.%"(6$1%=-&$">(?(9"0%("<#(."(0/;"#$.$%"&$'(/1(&5-1%03$0"-(/.1(/-@"-1(6/(-53($(/1(%0"@"0=(.7/1%03&%30"(@/0%$&".>

Observacions

A56/<(5#1/0@"0(23/(%"-%(/.1(/-@"-1(6/(&5<9"0%$</-%"&$'(9/09/-6$&3."01("(."(9"0/%(6/(."(:","-"B(&5<(/.(:".1(151%C(6/(.7;"#$%"&$'(;"-(6/$D"%(67/1%"0(/-(&5-%"&%/("<#(."(

:","-">

No s'han realitzat proves.

E"(&"31"(67"23/1%"(./1$'(9560$"(1/0(23/(."(:","-"(."%/0".(/123/00"(%"<#C(;"83C1(15:/0%(".83-(<5@$</-%(&"9("(.7/D%/0$50B(-5(%"-%(#031&(&5<(/.(6/(."(:","-"(90$-&$9".B(9/0F(

13:$&$/-%(&5<(9/0(6/1/-8"-D"0*1/(67"23/1%1(/./</-%1>(G5%($("$DHB(/.1(/-@"-1(6/(&5<9"0%$</-%"&$'(@"-(1/0(&5-1%03I%1("(951%/0$50$(6/(./1(:","-/1B(9/.(23/(-5(;"@$/-(/1%"%(

%0"@"%1($(C1(<C1(:=&$.(23/(/1(90563/$D$-("23/1%1(<5@$</-%1>



Fitxa 10

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#$%&'&()(&*+"#+,)+,#-&* PP.H3-H2.F.1

.)%)+"/&$-0#((&* 09/11/2010

1&02-+"#+,#-&* Fissures

3&%2)(&*+"#+,)+,#-&* !"#$%"&$'()(*(!"#$%"&$'(+

Dibuix Fotografia Aixecament

.#-(4&0(&*+"#+,)+,#-&*

Proves realitzades

5)2-#-+"#+,)+,#-&*

.&)6$7-%&(
,-(%."&%/0(1/(2/-$30-(22/4-5(%"0%(2640"(&37(26"2%."8(,2-(13-(/2/7/0%-(-/."0(-4#-%$%49%-(:/.(40-(1/(034-(/0(2"(./;"#$2$%"&$'8

Observacions

<31/7(3#-/.=".(40"(>$--4."(/0(/2(./=/-%$7/0%("(2"(&"0%30"1"(1/(26/0=?5(/0(&30%"&%/("7#(/2(&3-(&/0%."2($(%"7#@(40(#37#"7/0%(1/2(-3-%./8

No s'han realitzat proves.

A"(>$--4."(1/2(./=/-%$7/0%(:3%(-/.(:/2-(73=$7/0%-(1/B4%-("(&"0=$-(1/(%/7:/."%4."5(3(40(&/.%(73=$7/0%(1/(26/0=?8(</.("2%."(#"01"5(26/-#37#"7/0%(1/2(>"2-(-3-%./(@-(1/B4%("(

2"(>"22"1"(1/2-(/2/7/0%-(1/(-4#C/&&$'(16"D4/-%8



Fitxa 11

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#$%&'&()(&*+"#+,)+,#-&* PP.H3-D.E.1

.)%)+"/&$-0#((&* 09/11/2010

1&02-+"#+,#-&* Esquerda

3&%2)(&*+"#+,)+,#-&* !"#$%"&$'()(*(+$,%-$#./01-

Dibuix Fotografia Aixecament

.#-(4&0(&*+"#+,)+,#-&*

Proves realitzades

5)2-#-+"#+,)+,#-&*

.&)6$7-%&(
21034(035$6$-(7.3(61(3,(%-"&%"(08.6"(93,$'(:-3.;(<(4=,>(%36$6%(36(&14?%3(7.3(93,(?"-3%,(03(%@?$"(,3-"6(3603--1&"03,;

Observacions

21034(1#,3-A"-(.6"(3,7.3-0"(A3-%$&"9>(?",,"6%("(9"(?"-3%(03(%@?$";

No s'han realitzat proves.

B3,(&".,3,(08"7.3,%3,(93,$16,(?1036(,3-(A@-$3,;(C"6%(98"$D"5"436%(03(9"(%@?$"(?3-(.6"(,1#-3&@--3:"(?-10./0"(?39,(&"?,(03(93,(#$:.3,(03(9"(&1#3-%">(?3-(.6"(36%-"0"(

08"$:."("&&$036%"9(%"4#=(?3-(&1#3-%">(1(#=(?3-(.6"(-3%-"&&$'(03(9"(%@?$";



Fitxa 12

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#$%&'&()(&*+"#+,)+,#-&* PP.H4.H.1

.)%)+"/&$-0#((&* 09/11/2010

1&02-+"#+,#-&* Humitats

3&%2)(&*+"#+,)+,#-&* !"#$%"&$'()

Dibuix Fotografia Aixecament

.#-(4&0(&*+"#+,)+,#-&*

Proves realitzades

5)2-#-+"#+,)+,#-&*

.&)6$7-%&(
*+(%,"&%"(-./0"(12+$'(112/(3"(4/2(05("62&%"("(&"7(212820%(2+%,/&%/,"19(:8#(21(&"0;$(-2(1"(&5#2,%"(20(1"(,2<"#$1$%"&$'(+.21$8$0",=(1.5,$>20(-2(1"(12+$'9(*1(6"1+(+5+%,2($(21+(20;"0+(

%"8#?(+.21$8$0","09

Observacions

@5-28(5#+2,;",(-$;2,+2+(</8$%"%+("(1"(A50"(-2(1.<"#$%"&$'()9(@2,(&/17"(-."4/2+%2+(</8$%"%+(21(6"1+(+5+%,2(+.<"(6$++/,"%9

B.<"(&587,5;"%(21(%"0%(72,(&20%(-.</8$%"%(20(&"-"(/0"(-2(12+(%"4/2+(5#+2,;"-2+C($("4/2+%2+(5+&$1D120(-.20%,2(/0(EF($(/0(GHI9(J5(<28(75>/%(&587,5;",(1"(7",%(+/72,$5,("1(

fals sostre per una falta de material i pressupost per poder-ho fer.

K"(&"/+"(-2(12+(</8$%"%+(<"(-2(+2,(7,5;5&"-"(5(#?(72,(/0"(,/7%/,"(-2(1"(&5#2,%"(5(72,(/0"(2,,"-"("(1"(&5#2,%"(4/2(05(?+(-21(%5%($872,82"#129



Fitxa 13

Proves realitzades

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#"$%&'()*+,,'- 09/11/2010

.%+(#'/',",'-$%+$0"$0+)'- PP.H5-S.E.1

1'*2)$%+$0+)'- Esquerda

3'#2",'-$%+$0"$0+)'- !"#$%"&$'()(*(+","(-,".%"(/$0

No s'han realitzat proves.

Dibuix

4"2)+)$%+$0"$0+)'-
120(&"3020(45"6320%20(,20$7.0(/742.(028(9:8$20;(<".%(,5"$=">"?2.%(42(,"(%:/$"(/28(3."(07#82&:882@"(/8743A4"(/2,0(&"/0(42(,20(#$@320(42(,"(&7#28%"(7(#B(/28(3."(82%8"&&$'(

42(,"(%:/$";

!'"5(6)#',
-742?(42>$.$8(632(.7(20(%8"&%"(453."(,20$'(@823;(C(?B0D(%2.$.%(2.(&7?/%2(632(,20(/"82%0(42(%:/$"(028".(2.42887&"420;

Observacions

Fotografia Aixecament

!+),7'*,'-$%+$0"$0+)'-
-742?(7#0289"8(4320(206328420(?B0(7(?2.E0(928%$&",D(/"00".%0("(,"(/"82%(42(%:/$";



Fitxa 14

!"#$%&"'()*(+%(+*,"' !"#$%"&$'()(*(!"#$%"&$'(+

Dibuix Fotografia Aixecament

-*,&."/&"'()*(+%(+*,"'

Proves realitzades

0%$,*,()*(+%(+*,"'

-"%123,#"&
,-(./"(01-$'(001.2(-3#41%3%(%1/$/%(1/(&356%1(7.1(10-(10151/%-(81(&356"4%$51/%"&$'(&35("7.1-%(-91/81443&"4"/(1/(0"(41:"#$0$%"&$'(81(0"(5"-$";

-%#%()4"2,/*&&"' 09/11/2010

5"/$,()*(+*,"' Esquerda

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

6)*2#"7"&%&"'()*(+%(+*,"' PP.H6-H5.E.1

Observacions

<3815(3#-14="4(./"(1-7.148"(=14%$&"0(1/(./(810-(1>%415-(81(091/=?;

No s'han realitzat proves.

@"(&".-"(89"7.1-%"(01-$'(A-(0"(63-%14$34(41"0$%B"&$'(81(091/=?(41-61&%1(01-(6"41%-(81(%?6$";(C3-"(7.1(="(D14(7.1(/3(1-(63E.A-(8.4("(%1451(./(00$E"%(1/%41(01-(8.1-(1-%4.&%.41-(
=14%$&"0-;(<14("$>F(63815(3#-14="4("7.1-%"(1-7.148"(1/(091>%415;



Fitxa 15Observacions

Dibuix Fotografia Aixecament

!"#$%&'$&()*")+,)+"#&(

Proves realitzades

-,.#"#)*")+,)+"#&(

!&,/01#2&$
!"#$%&#$'()(*&+,$&)"&$-&.*/0./&#1,)/&2$-(3&4*$,5&6&%7-8&.$)().&$)&0"%9.$&+,$&2$-&9/*$.-&#$&.:9(/&-$*/)&$)#$**"0/#$-5

!"#$%&";-$*</*&,)/&$-+,$*#/&<$*.(0/2&$)&2/&9/*$.&#$&.:9(/5

No s'han realitzat proves.

=$-&0/,-$-&#1/+,$-.$-&2$-(")-&9"#$)&-$*&<:*($-5&>/).&21/(?/'/%$).&#$&2/&.:9(/&9$*&,)/&-";*$0:**$4/&9*"#,@#/&9$2-&0/9-&#$&2$-&;(4,$-&#$&2/&0";$*./8&9$*&,)/&$).*/#/&

#1/(4,/&/00(#$)./2&./%;7&9$*&0";$*./8&"&;7&9$*&,)/&*$.*/00(3&#$&2/&.:9(/5

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!,2,)*3&0#'"$$&(

4*"02&5&$,$&()*")+,)+"#&( PP.H6-S.E.1

6&'.#)*")+"#&(

09/11/2010

Esquerda

7&2.,$&()*")+,)+"#&( A/;(./0(3&B&C&D/2/&!2/)./&9(-



Fitxa 16

!"#$%&#$'()(*&+,$&)"&$-&.*/0./&#1,)/&2$-(3&4*$,5&6&%7-8&.$)().&$)&0"%9.$&+,$&2$-&9/*$.-&#$&.:9(/&-$*/)&$)#$**"0/#$-&(&2$-&;(4,$-&#$&0";$*./&-,;-.(.,<#$-5

Observacions

Aixecament

!"#$%&'$&()*")+,)+"#&(
!"#$%&";-$*=/*&+,$&/2&="2./).&#$2-&0/9-&#$&2$-&;(4,$-&>(&>/&0$*.-&#$-9*$)(%$).-&(?"&/(@/'/%$).-&#$&2/&.:9(/8&(&>/)&$-./.&*$0")-.*,<.-&/2&22/*4&#$2&.$%9-5&6%;&2/&(%/.4$8&

9"#$%&";-$*=/*&+,$&$2-&0/9-&#$&2$-&;(4,$-&9/.$(@$)&/24,)/&2$-(3&./2&(&0"%&-1$@92(0/&/&2$-&'(.@$-&#$&2$-(")-&#$&',-./5

Proves realitzades
S'ha comprovat la humitat als caps de les bigues.

-,.#"#)*")+,)+"#&(
A$-&0/,-$-&#1/+,$-.$-&2$-(")-&9"#$)&-$*&=:*($-5&B/).&21/(@/'/%$).&#$&2/&.:9(/&9$*&,)/&-";*$0:**$4/&9*"#,<#/&9$2-&0/9-&#$&2$-&;(4,$-&#$&2/&0";$*./8&9$*&,)/&$).*/#/&

#1/(4,/&/00(#$)./2&+,$&2/&',-./&>/&.*/)-%C-&/&2/&.:9(/5

09/11/2010

/*"01&2&$,$&()*")+,)+"#&( PP.H6-S.A.1

3&'.#)*")+"#&(

Fotografia

!,1,)*4&0#'"$$&(

6(@/'/%$).&.:9(/&D&!*";2$%$-&0/9-&;(4,$-

5&1.,$&()*")+,)+"#&( E/;(./0(3&F&D&G/2/&!2/)./&9(-

Dibuix

!&,607#1&$

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau



Fitxa 17

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#"$%&'()*+,,'- 09/11/2010

.%+(#'/',",'-$%+$0"$0+)'- PP.P-H.E.1

1'*2)$%+$0+)'- Esquerdes

3'#2",'-$%+$0"$0+)'- !"##"$%#&'&(")*+",*-.#

Dibuix Fotografia Aixecament

!+),4'*,'-$%+$0"$0+)'-
!-$/0&-)#/12"1&,-0&/.&/3#&/.2".#&$/3&4"##"$%#&#56".&41-$78+&7./#&/#97/1$/#&"3&2-3+".+&$/3#&:-1"+#&$/&3/#&4-1+/#;

Proves realitzades
No s'han realitzat proves.

5"2)+)$%+$0"$0+)'-
</#&,"7#/#&$5"97/#+"&3/#*=&>#&3"&:"3+"&$/&7.&4/+*+&$*.+/33&/.&3/#&-)/1+71/#?&,-#"&97/&:"&97/&",")*&+1/)"33".+&$/&:-10"&$/#*@7"3&3"&A-."&$/&35-)/1+71"&*&/#&41-$7/*B*.&"97/#+/#&

esquerdes.

!'"6(7)#',
C#&+1",+"&$57."&3/#*=&33/7&D"&97/&.-&6*&6"&@"*1/&-)/1+71"&"3#&33"2*#&$/&35/#97/1$"?&*&"&0>#&"&0>#?&/3#&/.2".#&$/&,-04"1+*0/.+",*=&#/1".&/.$/11-,"+#&/.&3"&1/6")*3*+",*=;

Observacions



Fitxa 18

!"#$%$&'%&("&(%$)*
!"#$"%&"#'(")%*&+"#,*&-.#/&#)%*#,"#0"1"2"#34-2$-3",#*&+"#$*'-2+#*2'"5"2+6#7"#&-8%-#3*4#0",,9#'*,&#092":*2+&#9#)%",&*59,#",+4*#$"%&";#<-=>#34959$"#)%*#,*&#3"4*+&#

3*43*2'-$%,"4&#"#")%*&+"#"$"?-2#$*'-2+#+":?/#-#*&#$4*@2#")%*&+*&#*&)%*4'*&;

+)",-.$/)0
A9'*:#'*0-2-4#)%*#29#*&#+4"$+"#'(%2"#,*&-.#84*%#"$+%",:*2+#7"#)%*#,(*&)%*4'"#29#$92+-2%"#9?4-2+B&*;#C9+#-#"-=D#&(E"#'*#+*2-4#*2#$9:3+*#"#,"#4*E"?-,-+"$-.#%2"#094:"#'*#+4"5"#

dels diferents elements per que treballin de forma conjunta i estiguin lligats entre si.

+%$01)20)*&'%&("&(%$)*
F?&*45*:#'%*&#*&)%*4'*&#5*4+-$",&6#%2"#7%&+#"#,"#$"2+92"'"#":?#,"#0"1"2"#34-2$-3",6#-#,(",+4*#"#%2"#'-&+G2$-"#'(%2#:*+4*#&*-="2+"B)%"+4*#$*2+D:*+4*&;

Proves realitzades
No s'han realitzat proves.

Observacions

Dibuix Fotografia Aixecament

+"/"&'3)-$2%00)* 09/11/2010

4'%-/)5)0"0)*&'%&("&(%$)* PP.S-FD.E.1

6)2#$&'%&(%$)* Esquerdes

7)/#"0)*&'%&("&(%$)* H","#B#I"1"2"#'4*+"

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau



Fitxa 19

!"#$%$&'%&("&(%$)*
!"#$"%&"#'(")%*&+"#,*&-.#/&#,("-0"1"2*3+#'*#,"#4"5*+#'*#+64-"#4*5#%3"#&785*$655*9"#5*8%'"#4*,#$"4#'*#,*&#8-9%*&#*3#):*&+-.;#<"28/#47+#-31,%-5=>-#",9%3"#1-,+5"$-.#'("-9%"#'*#

la coberta.

+)",-.$/)0
?7#*&#+5"$+"#'(%3"#,*&-.#95*%@#+7+#-#37#47'*5#'*1-3-5#)%-3"#/&#,"#&785*$655*9"#"#,"#)%*#*&+6#&7+2*&"#,"#4"5*+@#3-#)%-3"#$"4"$-+"+#+/#")%*&+"#4*5#"#47'*5=>7#&%475+"5;#<7+#-#"-0A@#

+"3+#,"#$78*5+"#$72#,"#4"5*+#'*#+64-"#&(*3'*557$"5"3#*3#,"#5*>"8-,-+"$-.#'*#,"#2"&-";

Observacions

Dibuix Fotografia Aixecament

+%$01)20)*&'%&("&(%$)*
B7'*2#78&*5C"5#%3"#*&)%*5'"#C*5+-$",@#4"&&"3+#"#,"#4"5*+#'*#+64-";

Proves realitzades
No s'han realitzat proves.

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

+"/"&'3)-$2%00)* 09/11/2010

4'%-/)5)0"0)*&'%&("&(%$)*PP.D-S.E.1

6)2#$&'%&(%$)* Esquerda

7)/#"0)*&'%&("&(%$)* D-&+5-8%E'75#=#F","#B,"3+"#4-&



Fitxa 20

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#"$%&'()*+,,'- 09/11/2010

.%+(#'/',",'-$%+$0"$0+)'-PP.D-H.E.1

1'*2)$%+$0+)'- Esquerda

3'#2",'-$%+$0"$0+)'- !"#$%"&'()*%+,+-.&"$./"*0#+/*#+1#2'1%%.

Dibuix Fotografia Aixecament

!+),4'*,'-$%+$0"$0+)'-
3*)14+*&#1%5.%+'0.+1#2'1%).+51%$"/.67+8.##.0$+.+6.+8.%1$+)1+$98".:

Proves realitzades
No s'han realitzat proves.

5"2)+)$%+$0"$0+)'-

;.+/.'#.+)<.2'1#$.+61#"=+>#+6<."?.@.410$+)1+6.+8.%1$+)1+$98".+81%+'0.+#*&%1/9%%1A.+%1&').+816+/.8+)1+61#+&"A'1#+10+2B1#$"=:+C.4&>+8*$+"0@6'"%,D"+.6A'0.+@"6$%./"=+)<."A'.+)1+

la coberta.

!'"6(7)#',
E*+1#+$%./$.+)<'0.+61#"=+A%1'7+$*$+"+0*+8*)1%+)1@"0"%+2'"0.+>#+6.+#*&%1/9%%1A.+.+6.+2'1+1#$9+#*$41#.+6.+8.%1$7+0"+2'"0.+/.8./"$.$+$>+.2'1#$.+81%+.+8*)1%,D*+#'8*%$.%:+C*$+"+."?F7+

$.0$+6.+/*&1%$.+/*4+6.+8.%1$+)1+$98".+#<10)1%%*/.%.0+10+6.+%1D.&"6"$./"=+)1+6.+4.#".:

Observacions



Fitxa 21

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#"$%&'()*+,,'- 09/11/2010

.%+(#'/',",'-$%+$0"$0+)'-PP.D-FP.F.1

1'*2)$%+$0+)'- Fissures

3'#2",'-$%+$0"$0+)'- !"#$%"&'()*%+,+-./.0.+1%"02"1.3

Dibuix Fotografia Aixecament

!+),4'*,'-$%+$0"$0+)'-
4*)56+*&#5%7.%+8"##'%5#+75%$"2.3#+.+1.%5$+)5+8./.0.9+"+$.6&:+)5+;*%"$<*0$.3#=

Proves realitzades
No s'han realitzat proves.

5"2)+)$%+$0"$0+)'-
>5+)*0.$+15%+3?.1*%$.2"@+)?."A'.+15%+8"3$%.2"*0#+)5+3.+2*&5%$.+"+#*&%52B%%5A.+)?.C'5#$.+1.%5$=

!'"6(7)#',
D#+$%.2$.+)?'0.+35#"@+335'+"+50+3.+%5;.&"3"$.2"@+5#+6"33*%.%B+3.+2.1.2"$.$+"615%65.&"3"$<.0$+)5+3.+2*&5%$.+"+35#+35#"*0#+C'5+;"+;.A"+.+35#+1.%5$#=

Observacions



Fitxa 22

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#"$%&'()*+,,'- 09/11/2010

.%+(#'/',",'-$%+$0"$0+)'-PP.D.P.1

1'*2)$%+$0+)'- Paviment fletxat i esquerdat

3'#2",'-$%+$0"$0+)'- !"#$%"&'()*%

Dibuix Fotografia Aixecament

!+),4'*,'-$%+$0"$0+)'-
+*),-.*&#,%/0%.1',.,2.$,%%0.),2.)"#$%"&'()*%.3".30.)',#.4*5,#.1',.305.62,$70$.".8*5#,19,5$-,5$.#:30.,#1',%)0$.,2.;0/"-,5$<

Proves realitzades
+,%.),$,%-"50%.20.),6*%-08"=.1',.30/"0.;0$"$.,2.6*%>0$.#:30.8*-;%*/0$.20.;205,"$0$.-"$>05?05$.'5.5"/,22.2@#,%<

5"2)+)$%+$0"$0+)'-
A0.2,#"=./,.)*50)0.;,%.20.62,$70."5"8"02.),.2,#.&"B',#.1',.#';*%$,5.01',#$0.#*50.),2.#*#$%,<.A,#.&"B',#.5*.;*),5.#';*%$0%.,2.;,#.1',.#,.2".,#$@.80%%,B05$.".305.8,)"$.0/022C.

;,2.1',.,2.#*#$%,C.1',.$05$.#*2#.,#.%,8*240.#*&%,.2,#.&"B',#C.$0-&D.30.&0"70$

!'"6(7)#',
E*.D#.'50.2,#"=.1',.,#.;'B'".),$,%-"50%.8*-.0.22,'C.;,%F.$0-;*8.D#.'5.;,%"22."--,)"0$.;,%.2:,#$0&"2"$0$<.G5.20.%,30&"2"$08"=.,#.#'&#$"$'"%05.2,#.&"B',#.,5.-02.,#$0$.".,#.%,6,%0.

,2.#*#$%,.,5.19,#$"=<

Observacions



Fitxa 23

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#"$%&'()*+,,'- 09/11/2010

.%+(#'/',",'-$%+$0"$0+)'-PB.E.H.1

1'*2)$%+$0+)'- Humitats

3'#2",'-$%+$0"$0+)'- Entrada

Dibuix Fotografia Aixecament

!+),4'*,'-$%+$0"$0+)'-
!"#$%&#'$()*+'(#,-).+"&/0*+'#1)#234+&'&#$)(#*'$+,5,'(+&'&#'#,'#$'(&#6'+.'#1)#,)"#$'()&"#1)#,-)0&('1'7

Proves realitzades
8-2'#*%4$(%9'&#:3)#),#&'0&#$)(#*)0&#1-234+&'&#)0#':3)"&'#;%0'#1)#,'#$'()&#<"#1),#9%,&'0&#1),#=>?7

5"2)+)$%+$0"$0+)'-
@:3)"&'#,)"+A#9)#1%0'1'#$)(#,'#B',&'#1)#1()0'&C)#1),#&)(()0D#+#,'#0%#).+"&/0*+'#1)#30#$'9+4)0&#:3)#0%#$)(4)&+#,'#$3E'1'#1-'+C3'#$)(#*'$+,5,'(+&'&#$)(#,)"#$'()&"#1)#4'F%0)(+'7#

G'46<#)"#$%&#'**)0&3'(#$)(#,'#B',&'#1)#9)0&+,'*+A#1)#,'#4'"+'7

!'"6(7)#',
!"#&('*&'#1-30'#,)"+A#,,)3#:3)#"-+0&)0&'(H#()"%,1()#)0#,'#()2'6+,+&'*+AI#),+4+0'0&#,'#*'3"'#1)#,'#,)"+A7

Observacions



Fitxa 24

Dibuix Fotografia Aixecament

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#"$%&'()*+,,'- 09/11/2010

.%+(#'/',",'-$%+$0"$0+)'-PB.E.F+E.1

1'*2)$%+$0+)'- Fissures i esquerdes

3'#2",'-$%+$0"$0+)'- Entrada

!+),4'*,'-$%+$0"$0+)'-
Es pot apreciar un conjunt de fissures i esquerdes al voltant de les obertures que hi ha a l'entrada.

Proves realitzades
!"#$%&'()*$+%,"-.'*+)*$%/',(%,,$01(%/'%,'(%'(2)'*/'(%3'*14/15$&'6+%3'*%5-&3*-0$*%(1%'(+$0'6%'6%&-01&'6+%-%6-7%8-%#-%'(+$6

5"2)+)$%+$0"$0+)'-
92)'(+'(%,'(1-6(%0:6'6%/-6$/'(%3'*%,$%16$/'2)$/$%,,16/$%2)'%#1%#$%(-.*'%,'(%-.'*+)*'(;%1%,$%3$*'+%/'%&$<-6'*1$%6-%'(+=%5$3$51+$/$%3'*%()3-*+$*%,'(%+'6(1-6(%$%,$%2)'%'(+=%

(-+&'($%1%3'*%$1>4%("$5$.$%'(2)'*/$6+7

!'"6(7)#',
?(%+*$5+$%/'%,'(1-6(%,,')(%3',%@'+%2)'%(A6%'(2)'*/'(%&-*+'(7%?6%,$%*'#$.1,1+$51A%'(%/)*=%$%+'*&'%)6$%&1,,-*$%/'%,'(%,,16/'(%1%)6%*'-&3,'*+%1%5-(1+%/'%,'(%'(2)'*/'(;%2)$6%(1B)1%

necessari.

Observacions



Fitxa 25

Esquerda

!"#$%&"'()*(+%(+*,"' !"#$%&%'(')%*%'('+%,%"%'-$."/.-%*

Dibuix

)01%'2345$%#'*0673$#5$%'&3*4'**%8.4'&3'*34'34953$&34'-3$.:&./%23"#'-3$'/62-$68%$'4.'34#%83"'3"'268.23"#'6'"6;'<034953$&%'34#='26$#%>'.'*0673$#5$%'3"#$3'**%8.4'64/.*?*%'

d'entre 1mm a 3,5 cm, estem parlant d'una esquerda important.

@9534#%'*34.A'83'&6"%&%'-3*'B3#'953'*%'B%,%"%'-$."/.-%*'34#='/3&."#>'-3*'953'%'-*%"#%'7%.C%>'6"'4.'34'8%"'/6"4#$5.$'*34'-%$3#4'&3'#%"/%23"#'.'*34'."#3$.6$4'&3'2%,6"3$.%'

%*16$%>'.'34#%"'#$%8%&34>'1%"'&3'#$3"/%$'-3$'%*D5"'-5"#>'.'*%'/%"#6"%&%'E4'5"'-5"#'B$=D.*;

F6'34'#$%/#%'&05"%'*34.A'D$35'-3*'B3#'953'*034953$&%'E4'26$#%>'-3$:'#E'5"34'&.23"4.6"4'/6"4.&3$%7*34;'@27'*%'$31%7.*.#%/.A'34'&5$='%'#3$23'5"'/64.#'.'$362-*3$#'&3'

l'esquerda, i un travat de les diferents parets.

Proves realitzades

-%$,*,()*(+%(+*,"'

."%/01,#"&

G6&32'6743$8%$'5"%'34953$&%'H54#'%'*%'5".A'%27'*%'B%,%"%'-$."/.-%*;

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

.%#%()2"0,3*&&"'

4)*0#"5"&%&"'()*(+%(+*,"' PB.E-S-FP.E.1

6"3$,()*(+*,"'

AixecamentFotografia

09/11/2010

.*,&7"3&"'()*(+%(+*,"'

Observacions



Fitxa 26

!"#$%&'()$*+')&,)$-&$-./$)#$-&0$),+*'1-&'1&0"1,'2,&#$&13')*&#$&13$2,)'#'&()+2*+('14&5$,&./$&$2-&+2#+*'&./$&13')*&$-,6&*$#+2,&*'(&'0'11&($)&/2'&-"7)$*6))$8'9

No s'han realitzat proves.

:./$-,'&1$-+;&<-&1'&)$-/1,'2,&#$&./$&13')*&$-,+8/+&*$#+2,4&($)&/2'&-"7)$*6))$8'&"&7<&($)&/2&%'1&#+--$2=&#3'./$-,9&>'%7<&("#)+'&-$)&./$&-3$-,+8/<-&"7)+2,&"&7<&($1&#$-(1"%&

./$&(',$+?$2&$1-&5'@'2$-&1',$)'1-&./$&()"#/$+?$2&/2'&5")@'&-"7)$&'./$-,&')*9

A"&$-&,)'*,'&#3$-./$)#$-&8)$/-9&B3+2,$2,')6&)$#)$@')&13')*&$2&1'&)$C'7+1+,'*+;9

Observacions

!"#$%&'$&()*")+,)+"#&(

Proves realitzades

-,.#"#)*")+,)+"#&(

!&,/01#2&$

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!,2,)*3&0#'"$$&(

4*"02&5&$,$&()*")+,)+"#&(

6&'.#)*")+"#&(

09/11/2010

PB.E-FP.E.1

7&2.,$&()*")+,)+"#&( D2,)'#'&E&F'@'2'&()+2*+('1

Dibuix

!"#$%&'%"

Fotografia Aixecament



Fitxa 27

Dibuix Fotografia Aixecament

09/11/2010

Esquerda

!"#$%&"'()*(+%(+*,"' !"#$%&'&($)*%+%&'&,%-%$%&.*#$/#.%0

12&34&)*%/)%&+5"$%&034#6&7*3"&.30&83)&9"3&05349"3*+%&:4&;2*)%<&.3*=&):&"$34&+#;3$4#2$4&/2$4#+3*%>034?&@;>&0%&*3A%>#0#)%/#6&34&+"*B&%&)3*;3&"$&/24#)&#&*32;.03*)&+3&

l'esquerda, i un travat de les diferents parets.

Observacions

C2+3;&2>43*D%*&"$%&349"3*+%&E"4)&%&0%&"$#6&%;>&0%&8%-%$%&.*#$/#.%0?

F5A%&;34"*%)&052>3*)"*%&+304&00%D#4&+3&034&349"3*+34&.3*#=+#/%;3$)&.3*&/2;.*2D%*&4#&34)%D3$&3$&;2D#;3$)&2&$2?&G5349"3*+%&34)B&;2*)%<&#&052>3*)"*%&3$)*3&00%D#4&24/#0H0%&

d'entre 1mm a 2,5 cm, estem parlant d'una esquerda important.

@9"34)%&034#6&D3&+2$%+%&.30&83)&9"3&0%&8%-%$%&.*#$/#.%0&34)B&/3+#$)<&.30&9"3&%&.0%$)%&>%#I%<&9"3&4#&9"3&34&D%$&/2$4)*"#*&034&.%*3)4&+3&)%$/%;3$)&#&034&#$)3*#2*4&+3&

;%-2$3*#%&%0A2*%<&#&34)%$&)*%D%+34<&A%$&+3&)*3$/%*&.3*&%07"$&."$)<&#&0%&/%$)2$%+%&:4&"$&."$)&8*B7#0?

-*,&."/&"'()*(+%(+*,"'

Proves realitzades

0%$,*,()*(+%(+*,"'

-"%123,#"&

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

-%#%()4"2,/*&&"'

5)*2#"6"&%&"'()*(+%(+*,"' PB.C-E-FP.E.1

7"/$,()*(+*,"'



Fitxa 28

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#"$%&'()*+,,'-

.%+(#'/',",'-$%+$0"$0+)'- PB.C-FE.E.1

1'*2)$%+$0+)'-

09/11/2010

Esquerda

3'#2",'-$%+$0"$0+)'- !"#$%&'&(%)%$%&*+,"-..%

Observacions

/0&1-2&.-%3#45%4&6%7&7.08%&-$&60$6.-49&:%&,"-&-3&20.4-.&,"-&-+&8%&603;306%.&-$+&1%&+-.8#4&<-&4-+4#20$#&#&70<-2&6027.08%.&,"-&$0&+=1%&0>-.4&2?+&3=-+,"-.<%@

A%&6%"+%&<=%,"-+4%&3-+#B&?+&,"-&3%&C%)%$%&7.#$6#7%3&-+4%&6-<#$4&-$<%8%$49&:%&+#D"#&7-.&,"-&C%33-$&-3+&C0$%2-$4+&0&,"%3+-803&%34.%&6%"+%@&E#FG&7.0806%&,"-&3-+&7%.-4+&

7-.7-$<#6"3%.+&%&%,"-+4%&%6%>#$&6-<#$4&#&-+&6.-H$&%,"-+4-+&-+,"-.<-+@

I0<-2&<-C#$#.&,"-&$0&-+&4.%6%&<="$%&3-+#B&D.-"&:%&,"-&%64"%32-$4&3=-+,"-.<%&$0&60$4#$"%&0>.#$4'+-@&J04&#&%#FK&+=1%&<-&4-$#.&-$&60274-&%&3%&.-1%>#3#4%6#B&"$%&C0.2%&<-&4.%8%&

dels diferents elements que treballin de forma conjunta i estiguin lligats entre si.

I0<-2&0>+-.8%.&"$%&-+,"-.<%&8-.4#6%39&7%++%$4&%&3%&C%)%$%&-+,"-..%@&E,"-+4%&-+,"-.<%&8%&+-.&.-7#6%<%&#&.-0273-.4%&%2>&20.4-.&7-.&3%&7%.4&+"7-.#0.@

Dibuix Fotografia Aixecament

!+),4'*,'-$%+$0"$0+)'-

Proves realitzades

5"2)+)$%+$0"$0+)'-

!'"6(7)#',



Fitxa 29

!"#$%&'$&()*")+,)+"#&(

Proves realitzades

-,.#"#)*")+,)+"#&(

!&,/01#2&$

S'ha bufat tota la part inferior de la paret.

!"#$%&#'(")*#''($#+$(#,&%,#"-'"#("#./,#"/'$0)/%&1#(')2)%&%,#'&#0&$"&3#45)%,(%,&16#&27#$%#81(%&,9(#8('#,(11(%:#)#,&27;#&27#$%&#'62)%&#)2.(12(&7'(#.(1#(<),&1#'&#
0&.)'='&1),&,#(%#0&"#+$(#%/#"5(')2)%;"#8('#,/,#&27#('#81(%&,9(3

Observacions

>7"(1<(2#$%("#,&+$("#85?$2),&,#)#(@'/1("0A%0)("#&#'&#.&1,#)%@(1)/1#8(#'&#.&1(,#8('#1(7/",3

45?&#2("$1&,#&27#'5?)91-2(,1(#('#,&%,#.(1#0(%,#85?$2),&,#)#(",6#&'#</',&%,#8('#BCD3

E&#0&$"&#85&+$(",&#'(")*#;"#'&#@&',&#85$%#('(2(%,#)2.(12(&7'(#.('#0/%,&0,(#&27#('#,(11(%:F#+$(#&0,$&'2(%,#;"#)%(G)",(%,3#H#2;"#&#2;"F#&+$(",&#.&1(,F#(",6#(%#0/%,&0,(#
&27#('#,(11(%:#I&#+$(#.(1#'&#.&1,#./",(1)/1#8(#'&#0&"&#'("#,(11("#"*%#2;"#&',("3

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!,2,)*3&0#'"$$&(

4*"02&5&$,$&()*")+,)+"#&( PB.R.H.1

6&'.#)*")+"#&(

09/11/2010

Humitats

7&2.,$&()*")+,)+"#&( Rebost

Dibuix Fotografia Aixecament



Fitxa 30

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#"$%&'()*+,,'- 09/11/2010

.%+(#'/',",'-$%+$0"$0+)'- PB.Est-C-FE.E.1

1'*2)$%+$0+)'- Esquerda

3'#2",'-$%+$0"$0+)'- !"#$%&'()(*+,-$().$/$-$('"0+'11$

Dibuix Fotografia Aixecament

!+),4'*,'-$%+$0"$0+)'-
234'5(3%"'16$1(+-$('"0+'14$(6'1#,7$&(8+"#('-(&$(+-,9(4'(&:'-6;(,(&$(<$1'#(4'(=$/$-$>

Proves realitzades
No s'han realitzat proves

5"2)+)$%+$0"$0+)'-
?$(7$+"$(4:$0+'"#$(&'",9(@"(&$(<3"#'1,31(1'$&,#A$7,9(4'(&:'-6;(1'"<'7#'(&'"(<$1'#"(4'(7;11'B$>(*3"$(0+'(6$(='1(0+'(-3('"(<3B+@"(4+1($(#'15'(+-(&&,B$#('-#1'(&'"(4+'"(
estructures verticals.

!'"6(7)#',
C"(+-$(&'",9(&&'+D("3%1'#3#(#'-,-#('-(735<#'(0+'('&"('&'5'-#"(4'(735<$1#,5'-#$7,9(735($0+'"#(":'-4'1137$1$-('-(&$(1'E$%,&,#$7,9(4'(&$(5$",$>

Observacions



Fitxa 31

!"#$%&'$&()*")+,)+"#&(

Proves realitzades

-,.#"#)*")+,)+"#&(

!&,/01#2&$

Dibuix

3&2.,$&()*")+,)+"#&( Estable - Cuina

Esquerda

!"#$%&$'&($)#*(&($+,((-.'&($(&/-#$#-0#1#2&"3$%&$'4&"56$+&/$)*'+#$%&$'#$1'&0-7$%&'$(,(3/&$(*+&/-,/8

9"$'#$/&:#.-'-3#)-7$(4&'-2-"#/#"$&'($&'&2&"3($%&$),2+#/3-2&"3#)-7$-$#$+#/3$&($2-'',/#/6$'#$1'&0-7$%&'($(,(3/&(8

Observacions

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!,2,)*4&0#'"$$&(

5*"02&6&$,$&()*")+,)+"#&(

7&'.#)*")+"#&(

Es pot observar una esquerda vertical a la part superior de la paret.

No s'han realitzat proves

Fotografia Aixecament

PB.Est-C.E.1

09/11/2010



Fitxa 32

!"#$%#&'()&(#*+,-(#.$%/0#1'$,#2$.#3$&#4,$#.+$%4,$'*(#5%#6"'&(7#2$'8#&5#,-$%#*/6$-%/"-%#)"-%/*$'(9.$%:#;69#.(#'$<(9/./&()/0#$%#*,'=#(#&$'6$#,-#)"%/&#/#'$"62.$'&#*$#

l'esquerda, i un travat de les diferents parets.

Observacions

!"#$%&'(")

>"*$6#"9%$'?('#,-(#$%4,$'*(#@,%&#(#.(#,-/0#(69#.(#3(A(-(#2'/-)/2(.:

B+<(#6$%,'(&#.+"9$'&,'(#*$.%#..(?/%#*$#.$%#$%4,$'*$%#2$'/8*/)(6$-&#2$'#)"62'"?('#%/#$%&(?$-#$-#6"?/6$-&#"#-":#C+$%4,$'*(#$%&=#6"'&(:

;4,$%&(#.$%/0#?$#*"-(*(#2$.#3$&#4,$#.(#3(A(-(#2'/-)/2(.#$%&=#)$*/-&7#2$.#4,$#(#2.(-&(#9(/D(7#4,$#%/#4,$#$%#?(-#)"-%&',/'#.$%#2('$&%#*$#&(-)(6$-&#/#.$%#/-&$'/"'%#*$#6(A"-$'/(#

(.<"'(7#/#$%&(-#&'(?(*$%7#<(-#*$#&'$-)('#2$'#(.1,-#2,-&7#/#.(#)(-&"-(*(#5%#,-#2,-&#3'=1/.:

Dibuix Fotografia Aixecament

!*')+",)"-./*.0#.0*'"-

Proves realitzades

1#2'*'./*.0#.0*'"-

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!#(#./3"%',*))"-

4/*%("5")#)"-./*.0#.0*'"-PB.SB-FD-FP.E.1

6",2'./*.0*'"-

09/11/2010

Esquerda

7"(2#)"-./*.0#.0*'"- B(.(#9"&$%#E#F(A(-(#*'$&(#E#F(A(-(#2'/-)/2(.



Fitxa 33

!"#$%#&'()&(#*+,-(#.$%/0#1'$,#2$.#3$&#4,$#.+$%4,$'*(#5%#6"'&(7#2$'8#&5#,-$%#*/6$-%/"-%#)"-%/*$'(9.$%:#;69#.(#'$<(9/./&()/0#$%#*,'=#(#&$'6$#,-#)"%/&#/#'$"62.$'&#*$#

.+$%4,$'*(7#/#,-#&'(>(&#*$#.$%#*/3$'$-&%#2('$&%#*$#3(?(-(:

Observacions

!"#$%&'(")

Observem tres esquerdes verticals sota el recolzament de les bigues.

@$%,'('#$.#*$%2."6#$-#.(#2('$&#*$#3(?(-(#2'/-)/2(.#/#3(?(-(#.(&$'(.#*'$&:#;4,$%&#5%#*$#A#/#B)6#'$%2$)&/>(6$-&:

;4,$%&(#.$%/0#<(#$%&(&#)(,%(*(#2$.#*$%2."6#*$#.(#2('$&#*$#3(?(-(#2'/-)/2(.:#C(#3(.&(#*$#&'(>(#$-&'$#.$%#2('$&%#/#,-#2"%%/9.$#(%%$-&(6$-&#$-#2"*$-#%$'#.$%#)(,%$%#*$.#

desplom. 

Dibuix Fotografia Aixecament

!*')+",)"-./*.0#.0*'"-

Proves realitzades

1#2'*'./*.0#.0*'"-

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!#(#./3"%',*))"-

4/*%("5")#)"-./*.0#.0*'"-PB.SB-FD.E.1

6",2'./*.0*'"-

09/11/2010

Esquerdes

7"(2#)"-./*.0#.0*'"- D(.(#9"&$%#E#F(?(-(#*'$&(



Fitxa 34

!"#$%#&'()&(#*+$%,-$'*$%#.'$-%/#0+12&$2&('3#'$*'$4('#5+(')#$2#5(#'$6(7151&()18/#9#:('&1'#*+(,-;<#$%#'$:1)('(2#5$%#$%,-$'*$%#1#$%#'$"=:51'(2#1<#:$'#>5&1=<#$%#&"'2('3#(#(''$7"%%('#

5(#?(4(2(/

Observacions

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#"$%&'()*+,,'-

.%+(#'/',",'-$%+$0"$0+)'-PB.FP.E.1

1'*2)$%+$0+)'-

09/11/2010

Esquerdes

3'#2",'-$%+$0"$0+)'- @(4(2(#:'12)1:(5

Dibuix Fotografia Aixecament

!+),4'*,'-$%+$0"$0+)'-

Proves realitzades

5"2)+)$%+$0"$0+)'-

!'"6(7)#',

A"*$=#"7%$'B('#,-$#)"=#(#)"2%$,CD2)1(#*$#,-$#5+(')#*$#:$*'(#6(.1#)$*1&#)(:#(B(55<#%+6(2#:'"*-E&#-2$%#$%,-$'*$%#=F%#"#=$2G%#B$'&1)(5%/

No s'han realitzat proves.

H5#?$&#,-$#5+(')#7(1IF%#:"&#%$'#*$.-&#(#-2#%"7'$:D%#,-$#2"#6(#:".-&#%-:"'&('#"#-2#=(5#*1%%$2G<#:$'J#$5#?$&#F%#,-$#)"=#,-$#6(#)$*1&<#%+6(2#)'$(&#-2$%#&$2%1"2%#,-$#6(2#

:'"B")(&#5$%#$%,-$'*$%/#K(#:('$&#*$#=(4"2$'1(#%+6(#&'"7(&#%$2%$#)(:#$5$=$2&#*$#%-7L$))18#1#&(=7F#6(#)$*1&#(B(55<#:$'#(1IJ#%+6(#$%,-$'*(&/



Fitxa 35

Dibuix Fotografia

!"#$%&"'%()*(#&+,-&.(%/0&1+(&(,%&/,2/1+/&+,&-%%(,3-#(,3&2/4()(,5/-.&/&,"&$%&#".3&6)",+,5/-2-7&6(.&1+(&(%&3)-53-&28+,-&.(%/0&..(+9

Observacions

Observem una esquerda inclinada que passa per la finestra esquerra.

No s'han realitzat proves

:.&3/6+%&2(&.(%/0&%(#'.-&1+(&(%3/;+/&/,2/5-,3&+,&-%%(,3-#(,3&2/4()(,5/-.9&<(#'.-&1+(&.-&6-)3&2)(3-&2(&.-&5-%-&=-;/&'-/>-37&"&'$&1+(&.-&6-)3&(%1+())-&=-;/&6+?-37&/&6"2)/-&%()&

donat per l'estancament d'aigua que hi ha a l'esquerra de la casa.

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

Aixecament

!"#"$%&'()*+,,'-

.%+(#'/',",'-$%+$0"$0+)'-PB.FP.E.2

1'*2)$%+$0+)'-

09/11/2010

Esquerda

3'#2",'-$%+$0"$0+)'- @-A-,-&B)/,5/6-.

!+),4'*,'-$%+$0"$0+)'-

Proves realitzades

5"2)+)$%+$0"$0+)'-

!'"6(7)#',



Fitxa 36

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#"$%&'()*+,,'- 09/11/2010

.%+(#'/',",'-$%+$0"$0+)'-PB.FP.D.1

1'*2)$%+$0+)'- Despreniments

3'#2",'-$%+$0"$0+)'- !"#"$"%&'($)(&"*

Dibuix Fotografia Aixecament

!+),4'*,'-$%+$0"$0+)'-
+,-.'/.0%12.%"%343"%*"%&"'3%,"(5"%6.%*"%7"#"$"%-89"%6.-&':-%*8"''.,4--"3%6.%*"%7"#"$";

Proves realitzades
No s'han realitzat proves

5"2)+)$%+$0"$0+)'-
<"%)"2-"%68"12.-3"%*.-(=%>-%*8"))(=%6.%*8"(?2"%6.%*"%&*2@"A%12.%'.&()"%"%*.-%&"'3-%,"(5.-A%(%3"0,>%*8"))(=%6.%7'.?"0.$3;%B"0,>%&43%-.'%6.?23%"%920(3"3%6.%)"&(*C*"'(3"3;

!'"6(7)#',
D-%2$"%*.-(=%**.2%12.%-8"''.?*"'E%"0,%*8"''.,4--"3%6.%*"%'.9",(*(3")(=;

Observacions



Fitxa 37

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#"$%&'()*+,,'-

.%+(#'/',",'-$%+$0"$0+)'-

1'*2)$%+$0+)'-

!"#$%&#$'()(*&+,$&)"&$-&.*/0./&#1,)/&2$-(3&4*$,&5/&+,$&21$-+,$*#/&)"&$-&0").(),/&"6*().7&8".&(&/(9:&$)&2/&*$;/6(2(./0(3&$-&'/*<&,)&0=*0"2&>$*&'"*%/*&.*/?/&$).*$&2$-&#('$*$).-&

>/*$.-&#$&0<**$4/7

Observacions

!'"3(4)#',

Dibuix Fotografia Aixecament

5'#2",'-$%+$0"$0+)'-

09/11/2010

PB.FE.E.1

Esquerda

@/A/)/&$-+,$**/

Podem observar una esquerda vertical.

Mesura del desplom d'aquesta paret. El resultat obtinguts ha sigut a una altura del plom de 2,50m del terra hi ha un desplom de 5cm.

B+,$-./&2$-(3&C-&2/&%/.$(9/&+,$&>"#$%&"6-$*?/*&>$*&2/&>/*.&().$*("*&#$&2/&%/-(/&/&21;/6(./0(3&D&(&/&2/&0,()/7&E$-&0/,-$-&#$&2/&2$-(3&C-&+,$&2/&'/A/)/&>*()0(>/2&$-./&0$#().&

endavant.

!+),6'*,'-$%+$0"$0+)'-

Proves realitzades

7"2)+)$%+$0"$0+)'-



Fitxa 38

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#"$%&'()*+,,'-

.%+(#'/',",'-$%+$0"$0+)'-PB.FE.H-D.1

1'*2)$%+$0+)'-

09/11/2010

Humitats - Despreniment

3'#2",'-$%+$0"$0+)'- !"#"$"%&'()&**"

+,'&*-&.%)$%/&'0*&$1.&$2%"%3"%0"*2%1$4&*15*%/&%3"%0"*&2%/&3%05*65%/&%3"%4"#"$"%3"2&*"3%&'()&**"7

No s'han realitzat proves

8"%0*1$910"3%9")'"%/&3%/&'0*&$1.&$2%:'%3;"9).)3"91<%/;"1=)"%()&%>1%>"%&$%"()&'2%0)$2?%1%0&*%2"$2?%3"%>).12"2%0&*%9"013@3"*12"2%()&%0"2&16%"()&'2"%0"*&2%()&%4"%()&%&3%.5*2&*%/&%

9"3#%".,%&3%()&%&'2A%95$'2*)B2%&'%-"=1%/&'4&$2%1%0*5-5()1%&3%/&'0*&$1.&$27

Dibuix Fotografia Aixecament

!+),4'*,'-$%+$0"$0+)'-

Proves realitzades

5"2)+)$%+$0"$0+)'-

C.,%3"%0*505'2"%/&%*&>",1312"91<%()&%>&.%4&2?%';1$2&$2"*A%&31.1$"*%3"%>).12"2%&$%"()&'2%0)$2%".,%)$%/*&$"2=&%/&3%2&**&$D%1%&'%*&4"*A%3"%0"*&2%0&*%2"3%()&%25*$1%"%2&$1*%3"%'&-"%

'&991<%5*1=1$"37

Observacions

!'"6(7)#',



Fitxa 39

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#"$%&'()*+,,'-

.%+(#'/',",'-$%+$0"$0+)'-E.FD.E.1

1'*2)$%+$0+)'-

09/11/2010

Esquerda

3'#2",'-$%+$0"$0+)'- !"#"$"%&'()"

Proves realitzades
*+,"%-.'")%(/%&(01/2-%34(%1")(.5%"34(0)"%1"'()6%7%4$"%"/#"&"%&(%89:;-%&(/%)(''"%1")(.5%4$%&(01/2-%&(%:<-%.%/"%1"'()%&(%="#"$"%1'.$<.1"/%"%4$"%"/#"&"%&(/%)(''"%&(%>988-%

un desplom de 7cm.

4"2)+)$%+$0"$0+)'-
?(0%<"40(0%&(%/"%/(0.@%A0%34(%/"%="#"$"%1'.$<.1"/%(0)B%<(&.$)%($&"C"$)%.%1'2C2<"%(034('&(0%1('%/"%=2'#"%34(%(5('<(.5%.%)"-DA%1('%02D'(<B''(E4(0%34(%)'"$0-()($%/(0%D.E4(0%

"%/(0%1"'()0%&(%<B''(E"6

!'"5(6)#',

Observacions

7-D%/"%1'2120)"%&(%'(,"D./.)"<.@%(0%&4'B%"%)('-(%4$%'(1.<")%.%'(2-1/(')%&(%/(0%(034('&(09%"%1"')%&(%4$%$24%"''(D200")%"%/(0%="#"$(06%F0%="'B%4$%//.E")%&(%/(0%1"'()06

Dibuix Fotografia Aixecament

!+),7'*,'-$%+$0"$0+)'-
Podem observar un parell d'esquerdes verticals, que coincideixen amb les interiors que hem explicat anteriorment.



Fitxa 40

Fitxa de lesions - Masia Can Paleta - Projecte Final de Grau

!"#"$%&'()*+,,'- 09/11/2010

.%+(#'/',",'-$%+$0"$0+)'-PB.FD.D.1

1'*2)$%+$0+)'- Despreniment

3'#2",'-$%+$0"$0+)'- !"#"$"%&'()"

4"2)+)$%+$0"$0+)'-

!'"5(6)#',

Observacions

Dibuix Fotografia Aixecament

!+),7'*,'-$%+$0"$0+)'-

Proves realitzades

*$%+"%,'-,-.)"%&(%'(/"01+1)"213%(.%)-'$"'"$%"%"''(0-.."'%+(.%4"#"$(.5%1$)($)"$)%"2-$.(671'%7$"%8"9-'%7$13%"80%+"%,"'()%,('%)"+%&(%:7(%$-%(.%,'-&7(1;1$%&(.,'($18($).%($%(+%

futur.

<0.('=(8%7$%&(.,'($18($)%&(%+>"''(0-..")%"%+"%8"9-'%,"')%&(%+"%4"#"$"%+")('"+%&'()"?

No s'han realitzat proves

@>"2213%&(%+"%,+79"%1%(+%=($)%A.%+"%,'1$21,"+%2"7."%&(+%&(.,'($18($)%&(%+>"''(0-..")%&(%+(.%4"#"$(.5%.-0'()-)%($%)-)"%+>"+#"&"%&(%+"%4"#"$"?



! !



.C'D+#!+#!)E%)F%!G#"!H&IF#J!K!#J'"F)'F"$!LD"&'(D/'$%!

)E%)F%J!HEJ&)J!
Fletxa instantània càrregues permanents 

!!"#$!! ! !
!

!"#
!

!!!!
!

!!!
 

 

Fletxa instantània càrregues variables 

!!"#$!!" ! !
!

!"#
!

!!!!
!

!!!
 

 

Fletxa instantània total 

!!"! ! !!"#$!!! ! ! !!"# ! !!!"#$!!"! ! ! !!"#  

!"#!"#!!í!"# ! !"#$%&!!"#$%"$à!"#!!"!#$ ! !"#$%&'( 

 

1.1 Anàlisi flexió 

Per l’anàlisi de flexió s’aplica la següent relació: 

!!"#

!!"#!!!!!
! ! 

Càrregues permanents 

!! ! !
!!!!

!
 

!!!! !
!!!!

!!!!
 

!!!! ! !!"#!
!!!!

!!
 

 

Càrregues permanents + variables 

!! ! !
!!!!

!
 

!!!! !
!!!!

!!!!
 

!!!! ! !!"#!
!!!!

!!
 

 

1.2 Anàlisi tallant 

Per l’anàlisi de tallant s’aplica la següent relació: 

!!

!!"
! ! 

Càrregues permanents + variables 

!! !
!!!

!
 

!! ! !!!!
!!

!"##$!!!!!"#!
 

!!!! ! !!"#!
!!!!

!!
 

 

  



H&IF#J!#-&J'#/'JM!)D.G"DN$)&*M!

)DH#"'$O!
!

Dades   
   
Tipus fusta C18 
Diàmetre biga 17 cm 
Secció càlcul 144 cm2 

Base 12 cm 
Altura 12 cm 
Llum 454 cm 
Intereix biga 59 cm 
   
Moment inèrcia  1.728 cm4 
Moment elàstic 90.000 kg/cm2 
Resistència a flexió (fmk) 180 kg/cm2 
Resistència a tallant (fvk) 20 kg/cm2 
   
Càrregues permanents 0,62068 kg/cm 
Càrregues variables 0,885 kg/cm 
Coeficient majoració permanents 1,35  
Coeficient majoració variables 1,5  
   
Kdef permanents 0,8  
Kdef variables 0,25  
   
Kinst 1  
   
Kmod permanents 0,6  
Kmod variables 0,8  
Coeficient seguretat 1,3  
   
FLETXA LÍMIT   
   
L/500: forjats i cobertes amb envans i 
paviments fràgils 

0,908 
cm 

L/400: forjats i cobertes amb envans i 
paviments ordinaris 

1,135 
cm 

L/300: ordinaris.  1,513 cm 
 
 
 
 

 

 

1.1 Anàlisi deformació 

Fletxa instantània càrregues permanents 

!!"#$!! ! !
!

!"#
!

!!!!
!

!!!
 

!!"#$!! ! !
!

!"#
!

!!!"#!$!!!!" !!"!!

!""""!!"#$
! !!!"!" 

Fletxa instantània càrregues variables 

!!"#$!!" ! !
!

!"#
!

!!!!
!

!!!
 

!!"#$!!" ! !
!

!"#
!

!!!!"!!!! !!"!!

!""""!!"#$
! !!!"!" 

Fletxa instantània total 

!!"! ! !!"#$!!! !!!!"# ! !!!"#$!!"! !!!!"#  

!!"! ! !!!"! !! !!! ! !!!!"! !! !!!! ! !!!!"#$ 

 

!"#$%&!!í!"# ! !"#$%&!!"#$%"$à!"#!!"!#$ ! !"#$%&'( 

!"#$%&!!í!"#!!"#$%&' ! !!!!"# ! !!"! ! !!!"# 

!"#$%&!!í!"#!!"#$%&' ! !!!!!" ! !!!"# ! !"!!"#$%&'( 

1.2 Anàlisi flexió 

Per l’anàlisi de flexió s’aplica la següent relació: 

!!"#

!!"#!!!!!
! ! 

Càrregues permanents 

!! ! !
!!!!

!
 

!! ! !
!!!"#!$!!!!" !!"!!

!
! !"!!""!!"!"#$ 

!!!! !
!!!!

!!!!
 

!!!! !
!!!"#$$!!"

!"!!"!
! !"!!"!"!!"! 



!!!! ! !!"#!
!!!!

!!
 

!!!! ! !!!!
!"#

!!!
! !"!!"!"!!"! 

!"!!"

!"!!"
! !!!" ! ! ! !"#$%&'( 

Càrregues permanents + variables 

!! ! !
!!!!

!
 

!! ! !
!!!"#!$!!!!" ! !!!!"!!!! !!"!

!

!
! !!!!"#!!"!"#$ 

!!!! !
!!!!

!!!!
 

!!!! !
!!!!"#$!!"

!"!!"!
! !"#!!"!"!!"! 

!!!! ! !!"#!
!!!!

!!
 

!!!! ! !!!!
!"#

!!!
! !!"!!!!"!!"! 

!"#!!"

!!"!!!
! !!!" ! ! ! !"!!"#$%&'( 

1.3 Anàlisi tallant 

Per l’anàlisi de tallant s’aplica la següent relació: 

!!

!!"
! ! 

Càrregues permanents + variables 

!! !
!!!

!
 

!! !
!!!"#!$!!!!" ! !!!!"!!!! !!"!

!
! !"#!!!!" 

!! ! !!!!
!!

!"##$!!!!!"#!
 

!! ! !!!!
!"#!!!

!""
! !!!"!"!!"! 

!!!! ! !!"#!
!!!!

!!
 

!!!! ! !!!!
!"

!!!
! !"!!"!!"!!"! 

!!!"

!"!!"
! !!!" ! ! ! !"#$%&'( 

 

)"FI&$!)#/'"$%!&!)"FI&$!#JPF#""#!#J'$H%#!
!

Dades   
   
Tipus fusta C18 
Diàmetre biga 18 cm 
Secció càlcul 169 cm2 

Base 13 cm 
Altura 13 cm 
Llum 442 cm 
Entrebigat 65 cm 
   
Moment inèrcia  2.380,08 cm4 
Moment elàstic 90.000 kg/cm2 
Resistència a flexió (fmk) 180 kg/cm2 
Resistència a tallant (fvk) 20 kg/cm2 
   
Càrregues permanents 1,209 kg/cm 
Càrregues variables 1,3 kg/cm 
Coeficient majoració permanents 1,35  
Coeficient majoració variables 1,5  
   
FLETXA LÍMIT   
   
L/300: ordinaris.  1,473 cm 
 

1.1 Anàlisi deformació 

Fletxa instantània càrregues permanents 

!!"#$!! ! !
!

!"#
!

!!!!
!

!!!
 

!!"#$!! ! !
!

!"#
!

!!!"#!!!!" !!!"!

!""""!!"#$!!"
! !!!"!" 

 



Fletxa instantània càrregues variables 

!!"#$!!" ! !
!

!"#
!

!!!!
!

!!!
 

!!"#$!!" ! !
!

!"#
!

!!!!!!! !!!"!

!""""!!"#$!!"
! !!!"!" 

Fletxa instantània total 

!!"! ! !!"#$!!! !!!!"# ! !!!"#$!!"! !!!!"#  

!!"! ! !!!"! !! !!! ! !!!!"! !! !!! ! !"!!"#$ 

 

!"#$%&!!!!"# ! !"#$%&!!"#$%"$!!"#!!"!#$ ! !"#$%&'( 

!"#$%&!!!!"#! ! !!"! ! !!!"# 

!"#$%&!!!!"#!!"#$%&' ! !!"!!" ! !!!"# ! !"!!"#$%&'( 

1.2 Anàlisi flexió 

Per l’anàlisi de flexió s’aplica la següent relació: 

!!"#

!!"#!!!!!
! ! 

Càrregues permanents 

!! ! !
!!!!

!
 

!! ! !
!!!"#!!!!" !!!"!

!
! !"!!"#!!"!"#$ 
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!!!!

!!!!
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!!!"#$%!!"

!"!!"!
! !"#!!"!"!!"! 

!!!! ! !!"#!
!!!!

!!
 

!!!! ! !!!!
!"#

!!!
! !"!!"!"!!"! 

!"#!!"

!"!!"
! !!!" ! ! ! !"!!"#$%&'( 

Càrregues permanents + variables 

!! ! !
!!!!

!
 

!! ! !
!!!"#!!!!" ! !!!!!!! !!!"

!

!
! !"!!""!!"!"#$ 

!!!! !
!!!!

!!!!
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!!!"#""!!"

!"!!"!
! !"#!!"!"!!"! 

!!!! ! !!"#!
!!!!

!!
 

!!!! ! !!!!
!"#

!!!
! !"!!"!"!!"! 

!"#!!"

!"!!"
! !!!" ! ! ! !"!!"#$%&'( 

1.3 Anàlisi tallant 

Per l’anàlisi de tallant s’aplica la següent relació: 

!!

!!"
! ! 

Càrregues permanents + variables 

!! !
!!!

!
 

!! !
!!!"#!!!!" ! !!!!!!! !!!"

!
! !"#!!!!" 

!! ! !!!!
!!

!"##$!!!!!"#!
 

!! ! !!!!
!"#!!!

!"#
! !!!"!"!!"! 

!!!! ! !!"#!
!!!!

!!
 

!!!! ! !!!!
!"

!!!
! !"!!!!!"!!"! 

!!!"

!"!!!
! !!!" ! ! ! !"#$%&!" 



)"FI&$!#JPF#""#!)F&/$!
 
Dades 

  

   
Tipus fusta C18 
Diàmetre biga 15 cm 
Secció càlcul 112,36 cm2 

Base 10,6 cm 
Altura 10,6 cm 
Llum 439 cm 
Entrebigat 58 cm 
   
Moment inèrcia  1.052,06 cm4 
Moment elàstic 90.000 kg/cm2 
Resistència a flexió (fmk) 180 kg/cm2 
Resistència a tallant (fvk) 20 kg/cm2 
   
Càrregues permanents 1,5892 kg/cm 
Càrregues variables 1,16 kg/cm 
Coeficient majoració permanents 1,35  
Coeficient majoració variables 1,5  
   
   
FLETXA LÍMIT   
   
L/300: ordinaris.  1,463 cm 
 

1.1 Anàlisi deformació 

Fletxa instantània càrregues permanents 

!!"#$!! ! !
!

!"#
!

!!!!
!

!!!
 

!!"#$!! ! !
!

!"#
!

!!!"#$!!!!" !!"#!

!""""!!"#$!!"
! !"!!"!" 

Fletxa instantània càrregues variables 

!!"#$!!" ! !
!

!"#
!

!!!!
!

!!!
 

!!"#$!!" ! !
!

!"#
!

!!!"!!!! !!"#!

!""""!!"#$!!"
! !!!"!" 

Fletxa instantània total 

!!"! ! !!"#$!!! !!!!"# ! !!!"#$!!"! !!!!"#  

!!"! ! !"!!"! !! !!! ! !!!!"! !! !!! ! !!!!"#$ 

 

!"#$%&!!!!"# ! !"#$%&!!"#$%"$!!"#!!"!#$ ! !"#$!"#$ 

!"#$%&!!!!"#! ! !!"! ! !!!"# 

!"#$%&!!!!"#!!"#$%&' ! !!!!!" ! !!!"# ! !"!!"#$%&'( 

1.2 Anàlisi flexió 

Per l’anàlisi de flexió s’aplica la següent relació: 

!!"#

!!"#!!!!!
! ! 

Càrregues permanents 
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!! ! !
!!!"#$!!!!" !!"#!
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! !"!!"#!!!!"#$ 
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!!!!

!!
 

!!!! ! !!!!
!"#
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! !"!!"!"!!"! 

!"#!!"

!"!!"
! !!!" ! ! ! !"!!"#$%&'( 

Càrregues permanents + variables 

!! ! !
!!!!
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!! ! !
!!!"#$!!!!" ! !!!"!!!! !!"#

!

!
! !"!!""!!"!"#$ 
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!!!"#$$!!"
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! !"#!!"!"!!"! 
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!!!!

!!
 

!!!! ! !!!!
!"#
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! !"!!"!"!!"! 

!"#!!"

!"!!"
! !!!" ! ! ! !"!!"#$%&'( 

1.3 Anàlisi tallant 

Per l’anàlisi de tallant s’aplica la següent relació: 

!!

!!"
! ! 

Càrregues permanents + variables 

!! !
!!!

!
 

!! !
!!!"#$!!!!" ! !!!"!!!! !!"#
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! !"#!!"!" 

!! ! !!!!
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!"##$!!!!!"#!
 

!! ! !!!!
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!!!! ! !!"#!
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! !!!" ! ! ! !"!!"#$%&'( 

)"FI&$!+"#'$!
!

Dades   
   
Tipus fusta C18 
Diàmetre biga 18 cm 
Secció càlcul 169 cm2 

Base 13 cm 
Altura 13 cm 
Llum 445 cm 
Intereix biga 45 cm 
   
Moment inèrcia  2.380,08 cm4 
Moment elàstic 90.000 kg/cm2 
Resistència a flexió (fmk) 180 kg/cm2 
Resistència a tallant (fvk) 20 kg/cm2 
   
Càrregues permanents 0,9864 kg/cm 
Càrregues variables 0,9 kg/cm 
Coeficient majoració permanents 1,35  
Coeficient majoració variables 1,5  
   
FLETXA LÍMIT   
   
L/300: ordinaris.  1,483 cm 
 

1.1 Anàlisi deformació 

Fletxa instantània càrregues permanents 

!!"#$!! ! !
!
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!
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!!"#$!! ! !
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!!!"#$!!!!" !!!"!

!""""!!"#$!!"
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Fletxa instantània càrregues variables 
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Fletxa instantània total 

!!"! ! !!"#$!!! !!!!"# ! !!!"#$!!"! !!!!"#  

!!"! ! !!!"! !! !!! ! !!!!!! !! !!! ! !"!!"#$ 

 

!"#$%&!!!!"# ! !"#$%&!!"#$%"$!!"#!!"!#$ ! !"#$%&'( 

!"#$%&!!!!"#! ! !!"! ! !!!"# 

!"#$%&!!!!"#!!"#$%&' ! !!"!!" ! !!!"# ! !"!!"#$%&'( 

1.2 Anàlisi flexió 

Per l’anàlisi de flexió s’aplica la següent relació: 
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Càrregues permanents 
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Càrregues permanents + variables 
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1.3 Anàlisi tallant 

Per l’anàlisi de tallant s’aplica la següent relació: 

!!

!!"
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Càrregues permanents + variables 
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H&IF#J!/DN#J!

!

Taula amb les seccions més habituals tipus GL32c 

!

Taula amb les seccions més habituals tipus C30. 

!

)DH#"'$!G"&/)&G$%O!
Dades   
   
Tipus fusta GL32c 
Secció càlcul 315 cm2 

Base 14 cm 
Altura 22,5 cm 
Llum 499 cm 
Intereix biga 60 cm 
   
Moment inèrcia  13.289,06 cm4 
Moment elàstic 137.000 kg/cm2 
Resistència a flexió (fmk) 320 kg/cm2 
Resistència a tallant (fvk) 32 kg/cm2 
   
Càrregues permanents 0,40 kg/cm 
Càrregues variables 0,90 kg/cm 
Coeficient majoració permanents 1,35  
Coeficient majoració variables 1,5  
   
Kdef permanents 0,6  
Kdef variables 0,25  
   
Kinst 1  
   
Kmod permanents 0,6  
Kmod variables 0,8  



Coeficient seguretat 1,3  
   
FLETXA LÍMIT   
   
L/400: cobertes  1,25 cm 
 

1.1 Anàlisi deformació 

Fletxa instantània càrregues permanents 

!!"#$!! ! !
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Fletxa instantània càrregues variables 
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Fletxa instantània total 
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1.2 Anàlisi flexió 

Per l’anàlisi de flexió s’aplica la següent relació: 

!!"#

!!"#!!!!!
! ! 

Càrregues permanents 

!! ! !
!!!!

!
 

!! ! !
!!!"!!!!" !!""!

!
! !"!!"#!!"!"#$ 

!!!! !
!!!!

!!!!
 

!!!! !
!!!"#$%!!"

!"!!!!!!
! !"!!"!"!!"! 

!!!! ! !!"#!
!!!!

!!
 

!!!! ! !!!!
!"#

!!!
! !"#!!"!"!!"! 

!"!!"

!"#!!"
! !!!" ! ! ! !"#$%&'( 

Càrregues permanents + variables 
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1.3 Anàlisi tallant 

Per l’anàlisi de tallant s’aplica la següent relació: 
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Càrregues permanents + variables 
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Dades   
   
Tipus fusta GL32c 
Secció càlcul 202,5 cm2 

Base 9 cm 
Altura 22,5 cm 
Llum 384 cm 
Intereix biga 60 cm 
   
Moment inèrcia  8.542,97 cm4 
Moment elàstic 137.000 kg/cm2 
Resistència a flexió (fmk) 320 kg/cm2 
Resistència a tallant (fvk) 32 kg/cm2 
   
Càrregues permanents 0,64 kg/cm 
Càrregues variables 0,90 kg/cm 
Coeficient majoració permanents 1,35  
Coeficient majoració variables 1,5  
   
Kdef permanents 0,6  
Kdef variables 0,25  
   
Kinst 1  
   
Kmod permanents 0,6  
Kmod variables 0,8  
Coeficient seguretat 1,3  
   
FLETXA LÍMIT   
   
L/400: cobertes  0,96 cm 
 

1.1 Anàlisi deformació 

Fletxa instantània càrregues permanents 
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Fletxa instantània càrregues variables 
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Fletxa instantània total 
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1.2 Anàlisi flexió 

Per l’anàlisi de flexió s’aplica la següent relació: 
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Càrregues permanents + variables 
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1.3 Anàlisi tallant 

Per l’anàlisi de tallant s’aplica la següent relació: 
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Càrregues permanents + variables 
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Dades   
   
Tipus fusta GL32c 
Secció càlcul 258,75 cm2 

Base 11,5 cm 
Altura 22,5 cm 
Llum 423 cm 
Intereix biga 60 cm 
   
Moment inèrcia  10.916,02 cm4 
Moment elàstic 137.000 kg/cm2 
Resistència a flexió (fmk) 320 kg/cm2 
Resistència a tallant (fvk) 32 kg/cm2 
   
Càrregues permanents 0,40 kg/cm 
Càrregues variables 0,90 kg/cm 
Coeficient majoració permanents 1,35  
Coeficient majoració variables 1,5  
   
Kdef permanents 0,6  
Kdef variables 0,25  
   
Kinst 1  
   
Kmod permanents 0,6  
Kmod variables 0,8  
Coeficient seguretat 1,3  
   
FLETXA LÍMIT   
   
L/400: cobertes  1,06 cm 
 

1.1 Anàlisi deformació 

Fletxa instantània càrregues permanents 

!!"#$!! ! !
!

!"#
!

!!!!
!

!!!
 

!!"#$!! ! !
!

!"#
!

!!!"!!!!" !!"#!

!"####!!"#!$!!"
! !!!"!" 

Fletxa instantània càrregues variables 
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Fletxa instantània total 
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1.2 Anàlisi flexió 

Per l’anàlisi de flexió s’aplica la següent relació: 
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Càrregues permanents + variables 
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1.3 Anàlisi tallant 

Per l’anàlisi de tallant s’aplica la següent relació: 
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Càrregues permanents + variables 
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Dades   
   
Tipus fusta GL32c 
Secció càlcul 441 cm2 

Base 14 cm 
Altura 31,5 cm 
Llum 340 cm 
Intereix biga 423 cm 
   
Moment inèrcia  36.466,19 cm4 
Moment elàstic 137.000 kg/cm2 
Resistència a flexió (fmk) 320 kg/cm2 
Resistència a tallant (fvk) 32 kg/cm2 
   
Càrregues permanents 4,84 kg/cm 
Càrregues variables 6,345 kg/cm 
Coeficient majoració permanents 1,35  
Coeficient majoració variables 1,5  
   
Kdef permanents 0,6  
Kdef variables 0,25  
   
Kinst 1  
   
Kmod permanents 0,6  
Kmod variables 0,8  
Coeficient seguretat 1,3  
   
FLETXA LÍMIT   
   
L/400: cobertes  0,85 cm 
 

1.1 Anàlisi deformació 

Fletxa instantània càrregues permanents 
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Fletxa instantània càrregues variables 
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Fletxa instantània total 
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1.2 Anàlisi flexió 

Per l’anàlisi de flexió s’aplica la següent relació: 
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Càrregues permanents + variables 
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1.3 Anàlisi tallant 

Per l’anàlisi de tallant s’aplica la següent relació: 
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Càrregues permanents + variables 
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Dades   
   
Tipus fusta C30 
Secció càlcul 290,25 cm2 

Base 13,5 cm 
Altura 21,5 cm 
Llum 497 cm 
Intereix biga 65 cm 
   
Moment inèrcia  1.180,67 cm4 
Moment elàstic 120.000 kg/cm2 
Resistència a flexió (fmk) 300 kg/cm2 
Resistència a tallant (fvk) 30 kg/cm2 
   
Càrregues permanents 0,88 kg/cm 
Càrregues variables 0,45 kg/cm 
Coeficient majoració permanents 1,35  
Coeficient majoració variables 1,5  
   
Kdef permanents 0,8  
Kdef variables 0  
   
Kinst 1  
   
Kmod permanents 0,6  
Kmod variables 0,9  
Coeficient seguretat 1,3  
   
FLETXA LÍMIT   
   
L/400: cobertes  1,66 cm 
 

1.1 Anàlisi deformació 

Fletxa instantània càrregues permanents 
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Fletxa instantània càrregues variables 
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1.2 Anàlisi flexió 

Per l’anàlisi de flexió s’aplica la següent relació: 
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Càrregues permanents + variables 
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1.3 Anàlisi tallant 

Per l’anàlisi de tallant s’aplica la següent relació: 
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Càrregues permanents + variables 
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Càrrega estructural 2.03 KN/m2 

Càrrega perm. no estruct. 2.40 KN/m2 

Càrrega variable 3 KN/m2 

 

Fusta Tipus C18 

!

Formigó 

Resistència a flexió 18 N/mm2 

!

Resistència característica 25 N/mm2 

Resistència a tracció 11 N/mm2 

!

Mòdul d’elasticitat 29000 N/mm2 

Resistència a tallant 3.24 N/mm2 

!

Pes específic 19 KN/ m2 

Mòdul d’elasticitat mig 9000 N/mm2 

!

Coeficient de fluència 3 

Pes específic mig 3.8 KN/m2 

!

Coeficient de seguretat 1.5 

Factor de modificació 0.8 

!

Alçada del formigó 10 cm 

Factor de fluència 0.6 

! ! !Coeficient de seguretat 1.3 

! ! ! 

Perns 

!

Malla electrosoldada 

Diàmetre 16 mm 

!

Acer B 500 T 

Separació 19 cm 

!

Càrrega a trencament unitària 550 N/mm2 

Alçada en contacte formigó 8 cm 

!

Separacions de la malla 20 x 20 cm 

Alçada total 12 cm 

!

Diàmetres dels filferros 6 mm 

Encoratge 7,5 cm 

! ! ! 

A temps zero Càlcul Límit 

Tensió màxima del formigó 9.08 14.17 

Flexo-tensió fusta 0.65 1 

Tallant de la fusta 0.3 N/mm2 1.99 N/mm2 

Tallant del connector  10585 N 

 

 

A temps infinit Càlcul Límit 

Tensió màxima del formigó 7.58 14.17 

Flexo-tensió fusta 0.80 1 

Tallant de la fusta 0.37 N/mm2 1.99 N/mm2 

Tallant del connector  10585 N 

 

Estat límit Càlcul Límit 

EI a temps zero 3314534368464 Nmm2  

Fletxa màxima a temps zero 7.44 mm 22.25 mm 

EI a temps infinit 1974024613956 Nmm2  

Fletxa màxima a temps zero 12.49 mm 22.25 mm 
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Unifiquem els forjats i agafem el cas més desfavorable:  

- Intereix: 0.65m  

- Longitud: 4.45 m  

Càlcul de les accions: Fd=!F * FK  

- Càrrega estructural: 2.03 KN/m2  

- Càrrega permanent no estructural: 2.40 KN/m2  

- Càrregues Variables: 3 KN/m2  

Càrrega total: 6.81 KN/ml  

Fusta:  

Humitat d’entre el 13 i el 18%  

Densitat d’entre 0.4 i 0.5 t/m3  

Resistència de 50N/mm2  

Mòdul elàstic d’entre 400 i 500 N/mm2  

  
Formigó:  

Fck>25 N/mm2  

Fct>3’3 N/mm2  

Ec = 25 – 30 N/mm2  

 

Acer de la malla: 

B500T, 500 N/mm2  

Mòdul d’elasticitat 210 KN/mm2  

Densitat 7850kg/m3  

  

Perns:  

Relació entre resistència a tracció i límit elàstic  

" cap del pern > 1’5 d  

alçada del cap > 0’4 d  

  

hformigó= 10 cm  

Vd= 15.120N -> " 16  

Separació= 0’85* (10+15+4+1)/1.3= 0’196 cm # 19 cm 

Fh,0,k=0.082(1-0.01*12)*400=28,864 N/mm2  

K90= 1’35 + 0.015*12= 1.53  

Fhk=fh,0,k / k90 = 28,86 / 1,53 = 18,86  

Fhd= (kmod * fhk) / !M = (0.8 * 18.86)*1.3 = 11.61  

Myk= 0.8* fuk * d3/6 = 0.8 *400 * 123/6= 92.160 m  

Myd= Myk/1.3= 92160 / 1.3= 7089.31mmN  

Rd= 1.1*fhd*t*d(($2 + (4* Myd / fhd * d* t2) -1= 2718.15 N 
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       Forjado con armazón simple con tablero interrumpido 

      ___ GEOMETRÍA ___ 

      Espesor capa de hormigón:              10 cm 

      Espesor entarimado:                    0 cm 

      Espesor aislante:                      0 cm 

      Peso especÌfico entarimado:            6.00 kN/m" 

      Peso especÌfico aislante:              0.50 kN/m" 

 

      - Entre ejes de vigas:                 65 cm 

        Base vigas:                          15 cm 

        Altura vigas:                        15 cm 

        Luz libre vigas:                     445 cm 

 

      - Relación luz/flecha tiempo cero:     L/200 

        Relación luz/flecha tiempo infinito: L/200 

       

___ CARGAS ___ 

      - Cargas no estructurales 

        Mortero:                             0.40 kN/m# 

        Pavimento:                           1.00 kN/m# 

        Tabique:                             1.00 kN/m# 

        Total permanentes estructurales:     2.03 kN/m# 

        Total permanentes non estructurales: 2.40 kN/m# 

        Total variables:                     3.00  kN/m# 

 

      - Total por metro lineal 

          Total ELS:                         4.83 kN/m 

          Total ELU:                         6.81 kN/m 

 

      ___ MATERIALES ___ 

      - MADERA - Tipo : BB SE-M C18 

        Resistencia caracterÌstica a flexión  fm,k = 18.0 N/mm# 

        Resistencia caracterÌstica a tracción f_t,0,k = 11.0 N/mm# 

        Resistencia al corte característica   f_v,k = 3.24 N/mm# 

        Módulo de elasticidad medio           E_0,m = 9000 N/mm# 

        Peso específico medio                 r_m =  3.8 kN/m" 

        Factor de modificación                K_mod = 0.80 

        Factor de fluencia                    K_def = 0.60 

 

Coeficiente de seguridad              g_m = 1.30 

 

      - Clase HORMIGÓN: user ... 

        Resistencia caracterÌstica cilÌndrica f_c,k = 25.0 N/mm# 

        Módulo de elasticidad                 E = 29000 N/mm# 

        Peso específico                       r = 19.0 kN/m" 

        Coeficiente de fluencia               f = 3.00 

        Coeficiente de seguridad              g_m = 1.50 

 

      - CONECTOR tipo: TECNARIA CTL BASE 12/ 80 

        Resistencia caracterÌstica conector      F_k =   17200 N 

        Módulo de desplaziamento incial conector K_ser = 17900 N/mm 

        Módulo de desplaziamento ˙ltimo conector K_u =   9990 N/mm 

 

      - OTROS PARAMETROS: 

        Coeficiente parcial carga estructurales    g_G,1 = 1.35 



        Coeficiente parcial carga no estructurales g_G,2 = 1.35 

        Coeficiente parcial carga de uso           g_Q =   1.50 

        Coeficiente acción permanente de las cargas de uso (simultaneidad 2) Y_2 = 0.30 

        Grueso de las tablas de clausura:         2.0 cm 

Conectores a desplazamiento constante: 21.5 cm 

      N˙mero de conectores por viga:  22 

      Disponer armadura inferior B500S mÌnima 1 barra de 10 mm de di!metro 

  

COMPROBACIONES  

      Anchura de la capa de compresión de hormigón: 65.00 cm 

 

      ___ ESTADO LÍMITE ÚTIMO ___ 

      Momento m!ximo: 16.87 kNm 

      Corte m!ximo:   15.16 kN 

 

      - Tiempo cero 

        HORMIGóN - tension máxima:  9.08 N/mm#   <=  14.17 N/mm# 

        HORMIGÓN - tension mínima:  -7.70 N/mm# 

        MADERA - flexo-tensión:     0.65         <=  1.00 

        MADERA - corte:             0.30 N/mm#   <=  1.99 N/mm# 

        CONECTOR - corte:           8630 N       <=  10585 N 

 

      - Tiempo infinito 

        HORMIGÓN - tension máxima:  7.58 N/mm#   <=  14.17 N/mm# 

        HORMIGÓN - tension mínima:  -5.90 N/mm# 

        MADERA - flexo-tensión:     0.80         <=  1.00 

        MADERA - corte:             0.37 N/mm#   <=  1.99 N/mm# 

        CONECTOR - corte:          10562 N       <=  10585 N 

 

      ___ ESTADO LÍMITE DE EJERCICIO  ___ 

      - Tiempo cero 

        EI: 3314534368464 Nmm# 

        Flecha máxima (combinacione de acciones característica): 7.44 mm  <=  22.25 mm 

 

      - Tiempo infinito 

        EI: 1974024613956 Nmm# 

        Flecha máxima (combinacione de acciones caracterÌstica): 12.49 mm  <=  22.25 mm 

 

ADVERTENCIAS  

      - Introduzca una red electrosoldada de al menos 6 mm de di!metro y malla 20x20 cm. 

      - Realice una sobreposicióin de las hojas de red de al menos una malla. 

      - Mantenga la red electrosoldada levantada de la superficie durante la colada. 

      - Apuntale el forjado antes de la colada y mantenga los puntales hasta que el hormigón esté 
completamente fraguado. 

      - Verifique la losa de hormigón o las eventuales viguetas entre las vigas. 

      - La cantidad de armadura (red y otras eventuales barras ortogonales a las vigas) depende de la 
verificaciÛn de la losa en flexiÛn entre las vigas. 

      - Se aconseja conectar la losa a las mamposterÌas perimetrales mediante perforaciones armadas. 

      - Realice un agujero de 5 mm de di!metro para los tornillos del conector BASE si: 

             - el conector es colocado sobre frondosas o vigas antiguas, 

             - la distancia entre los conectores es inferior a 15 cm, 

             - la anchura de la viga es inferior a 12 cm. 

      - Disponga los conectores en varias filas si el espacio entre los conectores es inferior a 7 cm.   
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%90682:!A94674!A0:!

H0W4!527X9Y9034!990684!?=2@7Z@4!;4<464!A?:72@0?@!:494!K!526[48?@M!
DESCENS DE CÀRREGUES 

Llum de l’obertura 3m 

TRAM PARET PART SUPERIOR 

 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. majoració Kg/m2 m Kg/m 

Paret de Gero 1200 0,15 180 1,35  243    

Paret de maçoneria 2510 0,40 1004 1,35 1355,4   

Aïllament tèrmic 30 0,03 0,9 1,35 1,215   

Envà de 10cm 1200 0,10 120 1,35 162   

Pes total 1761,62 1,75 3082,83 

Cèrcol 2500 0,50 1250 1,35 1687,5 0,30 506,25 

Biga transversal 410 1,7 697 1,35 940,95 0,14 131,73 

Pes total   785,41 

CÀRREGA TOTAL 4374,50 
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Utilitzarem dues bigues HEB ja que l’amplada de la paret és considerable i hauria de ser de grans 

dimensions. Ficarem una HEB a banda i banda i a la part central farem un massissat de formigó armat 

que ho unifiqui.  

HEB 160 % Base = 160mm % Alçada = 160mm % Pes = 42,6kg/m % W = 311cm3 

Comprovació fletxa 2 HEB-160 
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En la resta d’obertures d’aquesta planta es farà una llinda de formigó armat. 

DH#"'F"$!R$S$/$!G"&/)&G$%!G$"'!)#/'"$%!J$%$!K!.#/U$+D"M!

DESCENS DE CÀRREGUES 

Llum de l’obertura 1,53m 

TRAM PARET PART SUPERIOR 

 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. majoració Kg/m2 m Kg/m 

Paret de Gero 1200 0,30 360 1,35  486    

Aïllament tèrmic 30 0,03 0,9 1,35 1,215   

Envà de 10cm 1200 0,10 120 1,35 162   

Pes total 649,22 0,73 473,93 

Cèrcol 2500 0,50 1250 1,35 1687,5 0,30 506,25 

CÀRREGA TOTAL 980,18 

 

DH#"'F"#J!R$S$/$!G"&/)&G$%!J$%$!&!)F&/$M!

DESCENS DE CÀRREGUES 

Llum de l’obertura 1,14m 

TRAM PARET PART SUPERIOR 

 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. majoració Kg/m2 m Kg/m 

Paret de Gero 1200 0,30 360 1,35  486    

Aïllament tèrmic 30 0,03 0,9 1,35 1,215   

Envà de 10cm 1200 0,10 120 1,35 162   

Pes total 649,22 1,03 668,7 

Cèrcol 2500 0,50 1250 1,35 1687,5 0,30 506,25 

CÀRREGA TOTAL 1174,95 

 

DH#"'F"$!R$S$/$!+"#'$!L$H&'$)&*!+DH%#!
*En aquesta façana aquesta obertura és la més desfavorable ja que és la que ha d’aguantar major càrrega i amb una major 
llum. La llum de les altres obertures tenen una llum de 1,06m.  

DESCENS DE CÀRREGUES 

Llum de l’obertura 1,36m 

TRAM PARET PART SUPERIOR 

 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. majoració Kg/m2 m Kg/m 

Paret de Gero 1200 0,30 360 1,35  486    

Aïllament tèrmic 30 0,03 0,9 1,35 1,215   

Envà de 10cm 1200 0,10 120 1,35 162   

Pes total 649,22 3 1947,66 

Cèrcol 2500 0,50 1250 1,35 1687,5 0,30 506,25 

Coberta principal     124,72 2,80 349,216 

CÀRREGA TOTAL 2803,13 



DH#"'F"$!R$S$/$!+"#'$!H$/\!]M!
*En aquesta façana aquesta obertura és la més desfavorable ja que és la que ha d’aguantar major 

càrrega. La llum de la resta d’obertures oscil!len entre 1m i 1,5m.  

DESCENS DE CÀRREGUES 

Llum de l’obertura 1m 

TRAM PARET PART SUPERIOR 

 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. majoració Kg/m2 m Kg/m 

Paret de Gero 1200 0,15 360 1,35 486   

Aïllament tèrmic 30 0,03 0,9 1,35 1,215   

Envà de 10cm 1200 0,10 120 1,35 162   

Pes total 649,22 3,7 2402,11 

Cèrcol 2500 0,50 1250 1,35 1687,5 0,30 506,25 

Coberta principal     124,72 2,80 349,216 

CÀRREGA TOTAL 3257,58 

 

Càlcul armadura. 

 

*El 0,48 varia depenent del gruix de la paret. 

Formigó HA-25 

Acer B500S 

Obertura central menjador façana principal 
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Obertura façana dreta 
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Desprès de realitzar aquest càlculs podem concloure que amb un armat de 6 barres de diàmetre 10 i 

cèrcols de diàmetre 8 cada 25cm serà suficient en totes les obertures de la planta pis.  

 

%90682:!A94674!=4014!

H0W4!527X9Y9034!990684!?=2@7Z@2:!;4<464!8@274!A94674!=4014M!
DESCENS DE CÀRREGUES 

Llum de l’obertura 1,08m 

TRAM PARET PART SUPERIOR 

 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. majoració Kg/m2 m Kg/m 

Paret de Gero 1200 0,30 360 1,35  486    

Aïllament tèrmic 30 0,03 0,9 1,35 1,215   

Envà de 10cm 1200 0,10 120 1,35 162   

Pes total 649,22 5 3246,1 

Cèrcol 2500 0,50 1250 1,35 1687,5 0,30 506,25 

Coberta principal     124,72 2,80 349,216 

Paret maçoneria 2510 0,6 1506 1,35 2033,1 2 4066,2 

CÀRREGA TOTAL 8167,78 
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Utilitzarem dues bigues HEB ja que l’amplada de la paret és considerable i hauria de ser de grans 

dimensions. Ficarem una HEB a banda i banda i a la part central farem un massissat de formigó armat 

que ho unifiqui.  

HEB 120 % Base = 120mm % Alçada = 120mm % Pes = 26,7kg/m % W = 144cm3 

Comprovació fletxa 2 HEB-120 
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Es podria agafar dues HEB 100 però per seguretat agafarem HEB120.  

H0W4!527X9Y9034!990684!?=2@7Z@4!;4<464!A@0630A49!2:A40!^!
DESCENS DE CÀRREGUES 

Llum de l’obertura 1m 

TRAM PARET PART SUPERIOR 

 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. majoració Kg/m2 m Kg/m 

Paret de Gero 1200 0,30 360 1,35  486    

Aïllament tèrmic 30 0,03 0,9 1,35 1,215   

Envà de 10cm 1200 0,10 120 1,35 162   

Pes total 649,22 2,73 1772,37 

Cèrcol 2500 0,50 1250 1,35 1687,5 0,30 506,25 

Paret maçoneria 2510 0,60 1506 1,35 2033,1 1,70 3456,27 

CÀRREGA TOTAL 5734,89 
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Utilitzarem dues bigues HEB ja que l’amplada de la paret és considerable i hauria de ser de grans 

dimensions. Ficarem una HEB a banda i banda i a la part central farem un massissat de formigó armat 

que ho unifiqui.  

HEB 120 % Base = 120mm % Alçada = 120mm % Pes = 26,7kg/m % W = 144cm3 

Comprovació fletxa 2 HEB-120 
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Es podria agafar dues HEB 100 però per seguretat agafarem HEB120.  



H0W4!527X9Y9034!990684!?=2@7Z@4!;4<464!8@274!2:7Z80M!
*En els altres obertures de la façana esquerre ficarem la mateixa llinda ja que les obertures tampoc estan alineades. 

DESCENS DE CÀRREGUES 

Llum de l’obertura 1,5m 

TRAM PARET PART SUPERIOR 

 Kg/m3 m Kg/m2 Coef. majoració Kg/m2 m Kg/m 

Paret de Gero 1200 0,30 360 1,35 486    

Aïllament tèrmic 30 0,03 0,9 1,35 1,215   

Envà de 10cm 1200 0,10 120 1,35 162   

Pes total 649,22 1,24 805,03 

Paret maçoneria PP 2510 0,55 1380,5 1,35 1863,68 3,90 7268,33 

Paret maçoneria PB 2510 0,68 1706,8 1,35 2304,18 1,13 2603,72 

Cèrcol 2500 0,50 1250 1,35 1687,5 0,30 506,25 

Coberta principal     124,72 2,80 349,216 

CÀRREGA TOTAL 11532,55 
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Utilitzarem dues bigues HEB ja que l’amplada de la paret és considerable i hauria de ser de grans 

dimensions. Ficarem una HEB a banda i banda i a la part central farem un massissat de formigó armat 

que ho unifiqui.  

HEB 140 % Base = 140mm % Alçada = 140mm % Pes = 33,70kg/m % W = 216cm3 

Comprovació fletxa 2 HEB-140 

!!"# !
!

!""
!
!"##

!""
! !"" 

!!!!"#! !
!

!"#
!

!!"!!"##!!"# !!"#!

!!!"!!"! !!!"!#!!!
! !!!"!" ! !!!"" ! !"#$%&'( 

Es podria agafar dues HEB 120 però per seguretat agafarem HEB140.  



)E%)F%!+#!%$!H&I$!.#'E%Y%&)$O!DH#"'F"$!.#/U$+D"!

DESCENS DE CÀRREGUES 
Coberta 

 
Kg/m3 m Kg/m2 

Coef. 
majoració 

 m 
 

Pes propi 
Teules   50 1.35    
Onduline   3 1.35    
Panell sandwish   14,32 1.35    
Bigues  de fusta 
14x22,5 

410 0,14 
57,4 1,35  

  

Pes propi total 168,37kg/m2 4,86 818,28kg/m 

Sobrecàrregues 
Neu   50 1,5    
Manteniment    100 1,5    

Sobrecàrregues total 225kg/m2 4.86 1093,50kg/m 

Pes propi paret fàbrica 
Gero 1200 0,15 180 1.35    

Pes paret total 243kg/m2 2,28 554,04kg/m 

CÀRREGA TOTAL 636,37kg/m2  2.465,82kg/m 
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IPN 180 % Base = 82mm % Alçada = 200mm % Pes = 21,8kg/m % W = 161cm3 

Comprovació fletxa 
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IPN 200 % Base = 90mm % Alçada = 200mm % Pes = 26,3kg/m % W = 214cm3 
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Amb un IPN 180 la fletxa no ens compleix per tant agafarem un IPN 200.  

Comprovació capacitat resistent recolzament de fàbrica 

% Càlcul recolzament 

La biga recolza un 70% de la seva alçada sobre la paret de fàbrica com a mínim 
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%Capacitat resistent de la fàbrica 
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Tram A 

Resistència mur maçoneria (Ra) 

Dades  

Rm maçoneria 60.000 kg/m2 

Espessor paret 0,55m 

 

!! ! !!!!! 

!! ! !!!!!!"""" ! !!!!!!"#!! 

Càrregues totals tram (Ct) 

Pes forjats 
Permanents Coberta 392kg/m   
 Fals sostre 460,23kg/m   
  852,23kg/m 1,35 1150,50kg/m 
Sobrecàrregues Neu 140kg/m   
 Manteniment 

coberta 280kg/m 
  

  420kg/m 1,5 630kg/m 
  Total pes forjats 1780,50kg/m 
Pes paret maçoneria 
Alçada 0,59m    
Espessor  0,55m    
Pes propi 2510kg/m3    
  Pes paret maçoneria 814,495kg/m 
Pes paret fàbrica  
Alçada 1,39m    
Espessor 0,55m    
Pes propi 1200kg/m3    
  Pes paret fàbrica 917,4kg/m 
  Càrrega total tram 3.512,40kg/m 
  Ra>Ct COMPLEIX 
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'@45!H!
Resistència mur maçoneria (Ra) 

Dades  

Rm maçoneria 60.000 kg/m2 

Espessor paret 0,60m 

 

!! ! !!!!! 

!! ! !!!"!!"""" ! !"!!!!"#!! 

Càrregues totals tram (Ct) 

Pes forjats 
Permanents Coberta 392kg/m   
 Fals sostre 460,23kg/m   
 Sostre 438,22kg/m   
 Envans  224,5kg/m   
  1514,95kg/m 1,35 2045,18kg/m 
Sobrecàrregues Neu 140kg/m   
 Manteniment 

coberta 280kg/m 
  

 Ús  449kg/m   
  869kg/m 1,5 1303,50kg/m 
  Total pes forjats 3348,68kg/m 
Pes paret maçoneria 
Alçada 3,48m    
Espessor  0,55m    
Pes propi 2510kg/m3    
  Pes paret maçoneria 4804,14kg/m 
Pes paret fàbrica  
Alçada 1,39m    
Espessor 0,55m    
Pes propi 1200kg/m3    
  Pes paret fàbrica 917,4kg/m 
  Càrrega total tram 9.070,22kg/m 
  Ra>Ct COMPLEIX 
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'@45!$!
Resistència mur maçoneria (Ra) 

Dades  

Rm maçoneria 60.000 kg/m2 

Espessor paret 0,55m 

 

!! ! !!!!! 

!! ! !!!!!!"""" ! !!!!!!"#!! 

Càrregues totals tram (Ct) 

Pes forjats 
Permanents Coberta 519,138kg/m   
 Fals sostre 147,875kg/m   
  667,013kg/m 1,35 900,47kg/m 
Sobrecàrregues Neu 143,25kg/m   
 Manteniment 

coberta 286,50kg/m 
  

  429,75kg/m 1,5 644,625kg/m 
  Total pes forjats 1545,095kg/m 
Pes paret maçoneria 
Alçada 2,01m    
Espessor  0,55m    
Pes propi 2510kg/m3    
  Pes paret maçoneria 2774,805kg/m 
  Càrrega total tram 4.319,90kg/m 
  Ra>Ct COMPLEIX 
 

'@45!H!
Resistència mur maçoneria (Ra) 

Dades  

Rm maçoneria 60.000 kg/m2 

Espessor paret 0,55m 

 

!! ! !!!!! 

!! ! !!!!!!"""" ! !!!!!!"#!! 

Càrregues totals tram (Ct) 

Pes forjats 
Permanents Coberta 519,138kg/m   
 Fals sostre 147,875kg/m   
 Sostre estable 409,50kg/m   
 Sostre cuina I 735,39kg/m   
 Sostre cuina II 556,465kg/m   
 Envans  227,50kg/m   
  2595,87kg/m 1,35 3504,42kg/m 
Sobrecàrregues Neu 143,25kg/m   
 Manteniment 

coberta 286,50kg/m 
  

 Ús  455kg/m   
  884,75kg/m 1,5 1327,125kg/m 
  Total pes forjats 4831,55kg/m 
Pes paret maçoneria 
Alçada 4,13m    
Espessor  0,55m    
Pes propi 2510kg/m3    
  Pes paret maçoneria 5701,465kg/m 
  Càrrega total tram 10.533,02kg/m 
  Ra>Ct COMPLEIX 
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'@45!$!
Resistència mur tàpia (Ra) 

Dades  

Rm tàpia 100.000 kg/m2 

Espessor paret 0,55m 

 

!! ! !!!!! 

!! ! !!!!!!""""" ! !!!!!!!"!! 

Càrregues totals tram (Ct) 

Pes forjats 
Permanents Coberta 923,21kg/m   
 Fals sostre 147,875kg/m   
 Fals sostre 

passadís 
 
195,36kg/m 

  

  1266,445kg/m 1,35 1709,70kg/m 
Sobrecàrregues Neu 254,75kg/m   
 Manteniment 

coberta 509,50kg/m 
  

  764,25kg/m 1,5 1146,38kg/m 
  Total pes forjats 2856,08kg/m 
Pes paret tàpia 
Alçada 1,71m    
Espessor  0,55m    
Pes propi 2000kg/m3    
  Pes paret tàpia 1881kg/m 
  Càrrega total tram 4.737,08kg/m 
  Ra>Ct COMPLEIX 
 

'@45!H!
Resistència mur maçoneria (Ra) 

Dades  

Rm maçoneria 60.000 kg/m2 

Espessor paret 0,60m 

 

!! ! !!!!! 



!! ! !!!"!!"""" ! !"!!!!"#!! 

Càrregues totals tram (Ct) 

Pes forjats 
Permanents Coberta 923,21kg/m   
 Fals sostre 147,875kg/m   
 Fals sostre 

passadís 
 
195,36kg/m 

  

 Forjat planta pis 
(estable) 409,50kg/m 

  

 Forjat planta pis 
(cuina I) 735,39kg/m 

  

 Forjat planta pis 
(cuina II) 556,465kg/m 

  

 Forjat planta pis 
(crugia central 359,64kg/m 

  

 Envans  449,50kg/m   
  3776,94kg/m 1,35 5098,87kg/m 
Sobrecàrregues Neu 254,75kg/m   
 Manteniment 

coberta 509,50kg/m 
  

 Ús 899kg/m   
  1663,25kg/m 1,5 2494,88kg/m 
  Total pes forjats 7593,75kg/m 
Pes paret tàpia 
Alçada 4,13m    
Espessor  0,55m    
Pes propi 2000kg/m3    
  Pes paret tàpia 4543kg/m 
  Càrrega total tram 12.136,75kg/m 
  Ra>Ct COMPLEIX 
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'@45!$!
Resistència mur tàpia (Ra) 

Dades  

Rm tàpia 100.000 kg/m2 

Espessor paret 0,55m 

 

!! ! !!!!! 

!! ! !!!!!!""""" ! !!!!!!"#!! 

Càrregues totals tram (Ct) 

Pes forjats 
Permanents Coberta antiga 452,09kg/m   
 Coberta nova 352.80kg/m   
 Fals sostre/forjat 460,23kg/m   
  1265,12kg/m 1,35 1707,91kg/m 
Sobrecàrregues Neu 250,75kg/m   
 Manteniment 

coberta 501,50kg/m 
  

  752,25kg/m 1,5 1128,38kg/m 
  Total pes forjats 2836,29kg/m 
Pes paret totxana 
Alçada 1,20m    
Espessor  0,55m    
Pes propi 1200kg/m3    
  Pes paret totxana 792kg/m 
  Càrrega total tram 3.628,29kg/m 
  Ra>Ct COMPLEIX 
 

!

!

'@45!H!
Resistència mur tàpia (Ra) 

Dades  

Rm tàpia 100.000 kg/m2 

Espessor paret 0,55m 

 

!! ! !!!!! 

!! ! !!!!!!""""" ! !!!!!!"#!! 

Càrregues totals tram (Ct) 

Pes forjats 
Permanents Coberta antiga 452,09kg/m   
 Coberta nova 352.80kg/m   
 Fals sostre/forjat 460,23kg/m   
 Fals sostre 

passadís 195,36kg/m 
  

  1460,48kg/m 1,35 1971,65kg/m 
Sobrecàrregues Neu 250,75kg/m   
 Manteniment 

coberta 501,50kg/m 
  

  752,25kg/m 1,5 1128,38kg/m 
  Total pes forjats 3100,03kg/m 
Pes paret totxana 
Alçada 1,20m    
Espessor  0,55m    
Pes propi 1200kg/m3    
  Pes paret totxana 792kg/m 
Pes paret tàpia   
Alçada 1,71m   
Espessor  0,55m   
Pes propi 2000kg/m3   
  Pes paret tàpia 1881kg/m 
  Càrrega total tram 5.773,03kg/m 
  Ra>Ct COMPLEIX 
 



'@45!)!
Resistència mur maçoneria (Ra) 

Dades  

Rm maçoneria 60.000 kg/m2 

Espessor paret 0,60m 

 

!! ! !!!!! 

!! ! !!!"!!""""" ! !"!!!!"#!! 

Càrregues totals tram (Ct) 

Pes forjats 
Permanents Coberta antiga 452,09kg/m   
 Coberta nova 352.80kg/m   
 Fals sostre/forjat 460,23kg/m   
 Fals sostre 

passadís 195,36kg/m 
  

 Forjat planta pis 
(crugia central) 359,64kg/m 

  

 Forjat planta 
pis(bodega) 438,224kg/m 

  

 Envans 446,50kg/m   
  2704,84kg/m 1,35 3651,54kg/m 
Sobrecàrregues Neu 250,75kg/m   
 Manteniment 

coberta 501,50kg/m 
  

 Ús  893kg/m   
  1645,25kg/m 1,5 2467,88kg/m 
  Total pes forjats 6119,42kg/m 
Pes paret totxana 
Alçada 1,20m    
Espessor  0,55m    
Pes propi 1200kg/m3    
  Pes paret totxana 792kg/m 
Pes paret tàpia   
Alçada 4,13m   
Espessor  0,55m   
Pes propi 2000kg/m3   
  Pes paret tàpia 4543kg/m 
  Càrrega total tram 11.454,42kg/m 
  Ra>Ct COMPLEIX 
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)D.G"DN$)&*!)D/+#/J$)&D/J!

]M!)?5A@?d430>!:2W?6:!)'#M!!

Per comprovar les condensacions superficials s’ha seguit el procés detallat en el CTE-HE-1 Apèndix G.  

Aquest consisteix en comparar els factors de la temperatura de la superfície interior d’un tancament 

amb el factor de temperatura de la superfície interior mínim. No hi hauran condensacions quan: 

!!"# !! !!"#!!!! 

Paret exterior existent.  

 

 

 

 

 

 

rse                        rsi                 

DADES 

e maçoneria = 0,59m 

$ maçoneria = 3 !
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rsi= 0,13 !
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rse=0,04 !
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!  

Coberta existent.  
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!!!"! ! !!!"! ! !"!!"#$%#&'!("#& 

bM!)?5A@?d430>!:2W?6:!/H#V)'VefM!!

El procés detallat en la NBE-CT-79 consisteix en trobar la temperatura superficial interior del tancament 

i comparar-la amb la temperatura de rosada que ens dóna l’àbac. Si la temperatura de rosada és 

superior a la temperatura superficial interior hi poden haver condensacions.  

Mur en contacte amb l’exterior (façana lateral esquerra – cuina).  

 

 

 

 

 

 

rse                        rsi                 

DADES 

e maçoneria = 0,50m !! ! !!!!"! 

!"! ! !"# 

!! ! !"!!"! 

!"! ! !!" 

$ maçoneria = 3 !
! ! !

 

rsi= 0,13 !
! ! !

 

rse=0,07 !
! ! !

 R = 0,41!
!
!
!
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!! ! !!"# ! !!!!! 

!! ! !!" ! !"!!"#$%#&' 

 

Mur estructural interior. 

 

 

 

 

 

 

rse                        rsi                 

DADES 

e maçoneria = 0,50m !! ! !"!!"! 

!"! ! !"# 

!! ! !"!!"! 

!"! ! !"# 

$ maçoneria = 3 !
! ! !

 

rsi= 0,13 !
! ! !

 

rse=0,13 !
! ! !

 R = 0,43!
!
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! !"!!"!! 

!! ! !!"# ! !!! 

!! ! !!" ! !"!!"#$%#&' 

Envà interior fàbrica. 
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DADES 

e fàbrica = 0,14m !! ! !"!!"! 

!"! ! !"# 

!! ! !!!!"! 

!"! ! !"# 

$ fàbrica = 0,75 !
! ! !

 

rsi= 0,13 !
! ! !

 

rse=0,13 !
! ! !

 R = 0,45!
!
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! !"!!"!! 

!! ! !!"# ! !!! 

!! ! !!" ! !"!!"#$%#&' 

 

Sostres. 

Sostre entrada 

!! ! !"!!"! 
!"! ! !"# 
!! ! !!!"! 
!"! ! !"# 

R = 1,96 !
!
!
!
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!!" ! !!!!"!! 

!! ! !!!!! 

Sostre cuina 

!! ! !!!!"! 
!"! ! !"# 
!! ! !"!!"! 
!"! ! !!" 

R = 2,25 !
!
!
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!!" ! !!!!"!! 

!! ! !!!!! 

Sostre bodega petita i 
rebost 

!! ! !"!!"! 
!"! ! !"# 
!! ! !!!"! 
!"! ! !"# 

R = 1,96 !
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Sostre bodega 

!! ! !"!!"! 
!"! ! !"# 
!! ! !!!"! 
!"! ! !"# 

R = 2,29 !
!
!
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!! ! !!!!! 

Sostre estable 

!! ! !!!"! 
!"! ! !"# 
!! ! !"!!"! 
!"! ! !"# 

R = 1,96 !
!
!
!

 

!! ! !!" 
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!!" ! !!!!"!! 

!! ! !!!!! 

 

Coberta.  

DADES 

e biga = 0,20m $ biga = 0,12 !
! ! !

 rsi= 0,13 !
! ! !

 !! ! !!!"! 

!"! ! !"# 

!! ! !"!!"! 

!"! ! !!" 

e rastells = 0,04m $ rastells = 0,12 !
! ! !

 rse=0,07 !
! ! !

 

e encadellat = 0,03m $ encadellat = 0,75 !
! ! !

  

e teula = 0,08m $ teula = 1 !
! ! !

  R = 2,32!
!
!
!
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&/J'$%Y%$)&D/J!

$:A2372:!528045=026749:!

Com a aspectes mediambientals s’han instal!lat plaques solars com a suport energètic en l’escalfament 

d’aigua calenta sanitària, aprofitat l’aigua de pluja per a reg i canalitzat les aigües grises de la banyera i 

dutxa a una depuradora d’aigües grises i aprofitar-les per a aigües dels wàters.  

Plaques solars. 

Com a mesura d’estalvi energètic i per tal de complir amb el que estableix el CTE DB-HE-4 i el decret 

d’ecoeficiència s’ha optat per reforçar la instal!lació ACS amb plaques solars.  

La demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona a 60ºC per a edificis unifamiliars és de 30 

litres al dia per persona segons el CTE i de 28l/dia segons el decret. Agafarem el valor més 

desfavorable, 30l/dia.  Per saber el nombre de persones a tenir en compte tan el CTE com el decret 

tenen unes taules que les relacionen amb el nombre de dormitoris del habitatge. En aquest cas, tenim 

4 dormitoris, per tant considerem 6 persones.  

Tot seguit calcularem la demanda diària ACS de l’edifici: 

!! ! !!"!! 

!! ! !"!!!"#!!!!"#$%&"$ ! !"#$%&'()!!"#!!"#! 

La masia està situada al terme municipal de Castellfollit del Boix. Per raons climàtiques és més proper 

a Igualada i s’agafarà aquest municipi com a referència en les taules per saber en quina zona climàtica 

es troba. Serà la zona IV.  

Un cop definides la demanda diària ACS i la zona climàtica podem determinar la contribució solar 

mínima exigida pel CTE HE4. En el nostre cas és, tenint com a font energètica de recolzament el 

gasoil, del 60%.    

A continuació calcularem la demanda energètica anual a cobrir amb energia solar partint de la 

demanda anual ACS del edifici i la demanda energètica anual per escalfament de ACS 

Demanda anual ACS 

!! ! !!!!"#!"#$!!"# 

!! ! !"#!!"# ! !"!!""#!!"#$%& 

Demanda energètica anual per a l’escalfament 

!!"# ! !!!!!!!!!! 

!! ! !"#$"%&!'%&!!"# ! !"#$"%&!'%&!!"#!"! 

!"#$"%&!'%&!!"#!" ! !"#$%&#' ! !!!!"#$!!! ! 

!"!!" ! !!!!"#$! !!" ! !" ! !"!!" ! !!!" ! !"!!"#! 

!!"# ! !"!!""! !" ! !"!!" !!!!!""#$!! ! !!!!"!!"#$%!!"# 

Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar 

!!"#!!"#$% ! !""#!!"!!"# ! !!!""!!"#$%!!"# 

Una vegada sabem la demanda energètica anual a cobrir amb energia solar podem buscar l’àrea 

necessària de captadors per cobrir aquesta demanda. 

!!"#!!"#$"%&'(!!"#$%! !
!!"#!!"#$%

!!!!!!!
 

I = valors d’irradiació solar 

Orientació 45º // Inclinació (latitud) 41º % Taula atlas radiació solar de Cat% orientació 60º i situació 

Manresa ` 15,71MJ/m2/dia ` 1592,82 Kw/h 

& = 90 – 95% ` 0,93 

! = coeficient ombres ` 1 

r a rendiment mig anual en edificis unifamiliars ` 0,5 

 

!!"#!!"#$"%&'(!!"#$%! !
!!""!!"

!"#$!!"!!!!"!!!!!!
! !!!"!! 

 

El nombre de captador necessaris el sabrem dividint l’àrea de captadors solars per l’àrea de cada 

captador elegit. Els captador triats són horitzontals, de la casa TIFELL i tenen una superfície neta de 

1,973m2.  



!"#$%&!!"#$"%&'( !
!!!"

!!!"#
! !!!!!!"#$%&'! ! !!!"#$%&' 

L’aigua escalfada per la instal!lació solar s’ha d’emmagatzemar en un dipòsit d’acumulació. Segons el 

CTE HE-4 el volum d’acumulació d’aigua calenta escalfada per la instal!lació solar ha de garantir la 

següent relació: 

!" ! !"#$%!!"#$!"#$%!!!"!!"#$%&
!"#$!!"#$%&!!"#$!!"#"$!!"#$"%&'(

! !"# 

La casa de les plaques ens recomana el dipòsit acumulador de 240 litres i d’un diàmetre de 610mm 

per a dues plaques.  

!" ! !"#
!!!"#!!

! !"#! ! !"#$%&'( 

 

La instal!lació ha de ser de coure d’un diàmetre 

de 12mm i aïllar-la del exterior dels rajos UVA.  

 

 

 

 

 

A continuació detallem una taula de característiques que ens aporta la casa TIFELL: 

 

Les plaques aniran col!locades sobre la coberta del sostre del garatge. Els tubs que uneixen les 

plaques amb l’acumulador es col!locaran tal com es detalla ens els dos primers dibuixos: 



 

 

$0Wg2:!A9Zd049:!
L’aigua de pluja s’aprofitarà per a reg. Es conduirà l’aigua dels canalons de totes els cobertes cap a 

una de les tines de la part posterior correctament habilitada.  Com s’ha dit en l’apartat d’instal!lacions, 

el baixants tindran un diàmetre de 110mm tan en la coberta principal com en el porxo. 

Les aigües de les dues cobertes es conduiran cap a un punt comú a prop de la tina. En aquest punt 

s’instal!larà un filtre per retenir la brutícia que pugui dur l’aigua i evitar que entri a l’interior del dipòsit. 

Aquest tindrà un registre des de l’exterior amb una arqueta per operacions de neteja i manteniment. El 

filtre eliminarà partícules superiors a 0,35m i serà de polietilè amb l’element filtrant d’acer.   

 

Un cop les aigües hagin passat pel filtre es conduiran cap a la tina. El diàmetre d’aquest tub serà com a 

mínim de diàmetre 110mm. Abans d’omplir-la caldrà adaptar-la a aquest ús. Es seguirà el següent 

procediment: 

Destapar la tina, buidar-la i netejar-la. 

S’arrebossaran amb morter totes les parets laterals i es farà una llosa de formigó a la base entre 20 i 

25cm de gruix. Un cop el morter sigui sec es pintaran les parets i la base amb pintura de cautxú per 

evitar filtracions. 

Es faran dos orificis als laterals per l’entrada i la sortida de l’aigua als punts de consum. A la part 

superior es farà un sobreeixidor que anirà connectat a la xarxa de sanejament per quan la tina estigui 

plena. 

Es cobrirà la tina amb un sostre de bigues de formigó armat i encadellat ceràmic i es deixarà una 

arqueta tapada amb una tapa hermètica per evitar el pas d’olors o gasos per operacions de 

manteniment. 

A l’entrada de l’aigua dins del dipòsit es col!locarà una peça anomenada deflector d’entrada per evitar 

que l’aigua a l’entrar provoqui un remoli i pugui empitjorar la qualitat de l’aigua.  Tindrà un diàmetre de 

300mm i una altura de 250mm i serà de polietilè com el filtre.  

 

Quan la tina estigui al màxim de la seva capacitat evacuarem les aigües cap a la xarxa de sanejament. 

Col!locarem un desaigua en forma de sifó i aquest anirà protegit contra l’entrada d’animals o partícules.  

 

 

 



 A l’interior de la tina i connectat al tub d’aigua que abastirà les aixetes per a 

rec es col!locarà un tubs en espiral termoplàstic per tal de poder 

subministrar una aigua de més qualitat i evitar turbulències o petits 

moviments.   

Es col!locaran dues aixetes una a l’interior de la sala de màquines a la 

planta baixa i una altre a l’exterior a façana lateral esquerra. En principi no és necessari utilitzar una 

bomba ja que la tina queda a major cota que l’aixeta. Si es vol col!locar una aixeta a la part de façana 

posterior s’utilitzarà una bomba submergible.  

 

 

 

"23ZA2@430>!40Wg2:!W@0:2:M!
Com ja s’ha dit en la instal!lació d’aigua i sanejament, les aigües de la dutxa i banyera s’aprofitarà per 

l’alimentació dels wàters. Aquesta aigua no serà potable, per tant es obligat que la canalització estigui 

clarament indicat com a aigua no potable. Als wàters únicament arribarà aigua depurada, no hi haurà 

aigua de xarxa. 

Per la depuració d’aigües grises s’utilitzarà una depuradora de 150 litres fabricada en polièster reforçat 

amb fibra de vidre. Aquesta portarà un filtre abans de l’entrada de l’aigua a la depuradora. L’esquema 

bàsic de l’aparell i les dimensions és el següent : 

 

A la depuradora d’aigües hi arribarà aigua de xarxa per si en algun moment amb l’aigua de la banyera i 

dutxa no fos suficient per alimentar els tres wàters de què disposa la masia. El diàmetre d’aquest tub 

serà de coure de 10mm de diàmetre interior. El tubs de sortida cap als wàter serà de 26mm de 

diàmetre interior (segons aconsella fabricant). En aquest punt s’instal!larà un bypass en la derivació 

d’aigua de xarxa i de la banyera i dutxa amb les respectives claus antiretorn.  

L’aigua de la dutxa i la banyera transcorrerà fins a l’aparell amb un baixant de 63mm de diàmetre de 

PVC. Abans d’arribar l’aigua a la depuradora hi haurà un bypass. El diàmetre del tub del bypass a la 

depuradora serà de diàmetre 40mm com recomana la casa. El diàmetre del tub del bypass que va cap 

a l’estació depuradora d’aigües serà també de 40mm.  



Hi haurà un sobreeixidor per si el dipòsit sobrepassa el límit de capacitat. Aquest tindrà un diàmetre 

50mm i estarà connectat a la xarxa de sanejament.  

Per el funcionament de la depuradora és necessari una toma d’instal!lació elèctrica monofàsica de 

230V ja que l’aparell porta incorporat un equip de bombeig per alimentar les cisternes dels wàters.  

 

  

  



! !
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Document bàsic de salubritat. Qualitat de l’aire interior. 

El CTE HS-3 estableix que cal garantir la renovació de l’aire de l’interior de la vivenda mitjançant 

l’entrada d’aire de l’exterior i l’expulsió d’aquest aire per les zones humides.  

L’habitatge disposarà d’una ventilació general dels espais amb obertures d’admissió i extracció, 

addicional (extractor cuina) i complementària (finestres i portes). Caldrà tenir en compte també 

l’evacuació de fums de la llar de foc i de la combustió de la caldera.  

1. Cabal de ventilació mínim exigit en els habitatges. 

EL cabal de ventilació mínim  per als locals es calcula segons la taula 2.1 CTE DB-HS-3 equilibrant els 

cabals de tal forma que el cabal d’admissió sigui igual al d’extracció. 

CABAL MÍNIM 

PLANTA PIS 

 
Recinte Persones 

Sup. 
(m2) 

Rati 
qv (l/s)  

cabal mínim 
ventilació (l/s) 

cabals 
equilibrats 

G
e

n
e

ra
l 

A
d

m
is

si
ó

 

Dormitori  
doble (H3) 2 20,88 5 per ocupant 10 10 
Dormitori 
 individual (H1) 1 16,24 5 per ocupant 5 5 
Dormitori 
 individual (H2) 1 16,9 5 per ocupant 5 5 
Dormitori 
 individual (H4) 1 16,51 5 per ocupant 5 5 

Menjador (M) 5 78,65 3 per ocupant 15 40,42 

total cabal admissió qva 40 65,42 

E
xt

ra
cc

ió
 

Bany 1 (B1)   6,87 15 per local 15   

Bany 2 (B2)   6,57 15 per local 15   

Cuina (K) + Rebost    

14,16 

2 per m2 35,42   3,55 

17,71 

total cabal extracció qve  65,42   

!

!

A
d

d
ic

io
n

a
l Extracció 
Cuina   17,7 50 per local 50   

total cabal extracció addicional 50   

Admissió 
Cuina   17,7 50 per local 50   

total cabal admissió addicional 
50   

 

PLANTA BAIXA 

 Recinte Persones 
Sup. 
(m2) 

Rati 
qv (l/s)  

cabal mínim 
ventilació (l/s) 

cabals 
equilibrats 

G
e

n
e

ra
l 

Admissió 

Estudi  5 27,03 3 per ocupant 15   

Espai 1 2 25,68 3 per m2 6   

Espai 2 2 26,58 3 per m2 6   

Espai 3 4 60,5 3 per m2 12   

Entrada   30,1 0,7 per m2 21,07   

total cabal admissió qva  60,07   

Extracció 

Espai 3   60,5 15 per local 15 45,07 

Lavabo   4,04 15 per local 15 15 

total cabal extracció qve  30 60,07 

 

2. Definició dels sistemes de ventilació adoptats a l’interior dels habitatges. 

Segons el CTE DB-HS-3 els habitatges han de disposar de tres sistemes de ventilació per garantir la 

qualitat de l’aire interior: 

- Sistema general. En el nostre cas utilitzarem el sistema híbrid on les obertures d’admissió 

comuniquen directament amb l’exterior. 

- Sistema complementari natural per finestres o portes comunicades directament amb l’exterior 

practicables a la cuina, menjador, sala d’estar i dormitoris. 

- Sistema addicional per l’extractor de la cuina. 

 

 

3. Sistema complementari natural de ventilació. 

El CTE DB-HS-3 estableix un rati de 1/20 de la superfície útil d’obertura mínima de les portes i finestres. 

SUPERFÍCIE MÍNIMA DE VENTILACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

PLANTA PIS 

Recinte superfície (m2) Rati CTE HS 3 (1/20) 
Superfície útil de ventilació en m2 

CTE HS 3 

H3 20,88 0,05 1,04 

H1 16,24 0,05 0,81 

H2 16,9 0,05 0,85 

H4 16,51 0,05 0,83 

M 78,65 0,05 3,93 

K 6,87 0,05 0,34 

B1 6,57 0,05 0,33 

B2 17,71 0,05 0,89 



PLANTA BAIXA 

Recinte superfície (m2) Rati CTE HS 3 (1/20) 
Superfície útil de ventilació en m2 

CTE HS 3 

Estudi 27,03 0,05 1,35 

E1 25,68 0,05 1,28 

E2 26,58 0,05 1,33 

E3 60,5 0,05 3,03 

Entrada 30,1 0,05 1,51 

Lavabo 4,04 0,05 0,20 

 

4. Sistema addicional. Extracció dels aparells de cocció de la cuina. 

El sistema addicional té com objectiu l’extracció dels bafs i dels contaminants de la cocció.  

APARELLS EXTRACCIÓ DE FUMS VENTILACIÓ ADDICIONAL 

  càlcul (l/s) càlcul (m3/h) comercial 

Cabal  50 180   

CONDUCTE EXTRACCIÓ CTE 4.2.2  

secció útil obertura cm2 2,5 x qvea 125 l/s Ø160mm 

 

5. Sistema de ventilació general híbrid.  

5.1 Obertures admissió 

Els airejadors s’han de col!locar a una distància superior a 1,80m del terra. Aquestes han de connectar 

directament amb l’exterior.  

PLANTA PIS 

Recinte Qva 
Superfície airejadors cm2 

*S=4 x qva 

Superfície obertura fixa finestres cm2 
*Smin = 4 x qva 

Smàx"1,1 x smin 

H3 10 40 40/44 

H1 5 20 20/22 

H2 5 20 20/22 

H4 5 20 20/22 

M 40,42 161,68 161,68/177,85 

PLANTA BAIXA 

Estudi 15 60 60/66 

E1 6 24 24/26,4 

E2 6 24 24/26,4 

E3 12 48 48/52,8 

Entrada 21,07 84,28 84,28/97,71 
*segons taula 4.1 CTE DB-HS-3 

 

5.2 Obertures de pas 

Les obertures de pas poden ser a les portes o a la paret. En el cas de la cuina al necessitar una major 

escletxa entre la porta i el terra es col!locarà una reixa.  

PLANTA PIS 

Recinte qva 
Superfície obertura de pas cm2 

*Smin=70cm2 
Smin#8qvp 

Escletxa entre full de la porta i terra (àmbit=80cm) 

H3 10 80 1 
H1 5 70 0,875 
H2 5 70 0,875 
H4 5 70 0,875 
B1 15 120 1,5 
B2 15 120 1,5 
K 35,42 283,36 3,542 

 

PLANTA BAIXA 

Recinte qva 
Superfície obertura de pas cm2 

*Smin=70cm2 Smin#8qvp Escletxa entre full de la porta i terra. Àmbit porta 
cm 

Estudi 15 120 1,2 100 

E1 6 70 0,88 80 

E2 6 70 0,5 140 
E3 12 96 0,8 120 

Entrada 21,07 168,56 0,94 180 
Lavabo 15 120 1,5 80 

E3 adm 45,07 360,56 3,00 120 
*segons taula 4.1 CTE DB-HS-3 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Obertures extracció 

Aquestes obertures sortiran directes a coberta i aniran col!locades a una distància inferior a 20cm del 

sostre i superior a 10cm d’una cantonada.  

OBERTURES D'EXTRACCIÓ  

PLANTA PIS 

Recinte qva 
Superfície obertura d'extracció en cm2 

*Smin=4 x qve 

B1 15 60 

B2 15 60 

K 35,42 141,68 

PLANTA BAIXA 

E3 45,07 180,28 

Lavabo 15 60 
*segons taula 4.1 CTE DB-HS-3 

 

5.4 Conducte extracció híbrida 

 

 

CONDUCTE EXTRACCIÓ BANY 1 PLANTA PIS + LAVABO PLANTA BAIXA 

Tram 
Cabal extracció 

total 
Classe de tiratge 

Secció conducte 
cm2 

Secció total conducte en 
cm2 

PB - PP 30 T3 2x625 625+625 

PB 15 T4 625 625 

!

CONDUCTE EXTRACCIÓ BANY 2 PLANTA PIS + ESPAI 3 PLANTA BAIXA 

Tram Cabal extracció Classe de tiratge 
Secció conducte 

cm2 
Secció total conducte en 

cm2 

PB - PP 60,07 T4 2x625 625+625 

PB 45,07 T3 625 625 

!

CONDUCTE EXTRACCIÓ CUINA PLANTA PIS 

Tram Cabal extracció Classe de tiratge 
Secció conducte 

cm2 
Secció total conducte en 

cm2 

PP 35,42 T3 625 625 

!

!

6. Conducte de la caldera. 

Utilitzarem una caldera estanca de gasoil LIDIA 25 GTF amb un diàmetre del conducte d’aspiració de 

l’aire de 80mm. Aquest serà d’acer inoxidable.  

 

  



Document bàsic d’estalvi energètic. Limitació de la demanda energètica. 

Per tal de verificar la demanda energètica dels tancaments i particions interiors de l’edifici seguim el 

procés descrit en el CTE DB-HE-1. Per fer la comprovació s’ha usat l’opció simplificada, que es basa 

en la comparació dels valors de càlcul amb els valors límits permesos.  

 

1. Zona climàtica en la que es està situada la masia. 

 

*S’agafarà Lleida en lloc de Barcelona ja que està a més alçada i els valors són més propers i més desfavorables. 

 

Alçada Can Paleta (Castellfollit del Boix): 660m.  

 

2. Transmitància tèrmica màxima dels tancaments. 

 

 



3. Resistència tèrmica i transmitància tèrmica del tancament. 

El càlcul està basat en el procés que especifica el CTE HE-1. Les conductivitats tèrmiques dels 

materials han estat extretes del catàleg d’elements constructius.  

3.1 Resistència tèrmica (Rt) i transmitància tèrmica (Ut) tancament existent.  

 

 

 

 

 

 

rse                        rsi                 

DADES 
!! ! !!" !

!!

!!

!
!!

!!"

!!! !!" 

!! ! !!!" !
!!!"

!
! !!!"

! !!!"#!
!
!
!
! 

!! !
!

!!

! !!!"!
!!!

  

e maçoneria = 0,59m 

$ maçoneria = 3 !
! ! !

 

rsi= 0,13 !
! ! !

 

rse=0,04 !
! ! !

 

 

El valor de la transmitància tèrmica del tancament és força superior al valor límit i màxim que estableix 

el CTE per a una zona climàtica E1. Això significa que el tancament és capaç d’aguantar la calor durant 

el dia, per tant, a l’interior està fresc, i deixar-lo anar durant la nit, s’escalfa l’espai. És a dir, que té com 

a propietat que aguanta molt la calor i la desprèn molt lentament.  

Aquest fet ens seria útil a l’estiu ja que durant al dia, a l’interior, estaria fresc però no al hivern ja que la 

masia només estaria tèrmicament correcte a la nit. Per tant, per una millor qualitat de l’espai interior i 

aïllament tèrmic ficarem un parament per la part interior.  Aquest estarà format per aïllament tèrmic, 

envà de 10cm, que aprofitarem per pas d’instal!lacions, i enguixat.  

 

3.2 Resistència tèrmica (Rt) i transmitància tèrmica (Ut) nou tancament.  

 

3.2.1 Aïllament tèrmic. 

L’aïllament tèrmic escollit és un panell d’aïllament de paret de doble fulla d’espuma de poliestirè extruït. 

El seu acabat és llis i té les següents propietats: 

Placa aïllant tèrmic d’espuma de poliestirè extruït 

 

Espessor 30/40/50/60/80 mm 

Resistència tèrmica (R) 90/1.20/1.50/1.80/2.20 !
!
!
!

 

Resistència  compressió 250 mPa 

 

3.2.2 Resistència tèrmica (Rt) i transmitància tèrmica (Ut) murs façanes laterals i principal de la 

planta baixa i planta pis i mur façana posterior planta pis.  

Es comprovarà en els diferents murs si compleix amb els paràmetres límits depenent del gruix de la 

paret de maçoneria en cada cas.  

Les transmitància tèrmiques límits són les següents: 

!!"#!!í!"# ! !!!"!
!!!

 

!!"#!!à!"# ! !!!"!
!!!

 

A continuació es detallen les comprovacions en les façanes: 
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DADES 

e morter = 1,5cm $ morter = 1,3 !
! ! !

 

e maçoneria = 59cm $ maçoneria = 3 !
! ! !

 

e aïllament = 3cm $ aïllament = 0,033 !
! ! !

 

e envà = 10cm $ envà =0,32  !
! ! !

 

e enguixat = 1cm $ enguixat = 0,4 !
! ! !

 

rsi= 0,13 !
! ! !

 

rse=0,04 !
! ! !
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!
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!! ! !!!" !
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!
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!
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!
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!
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!!"#!!í!"# ! !! ! !!"#!!à!"# % COMPLEIX 
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DADES 

e morter = 1,5cm $ morter = 1,3 !
! ! !

 

e maçoneria = 55cm $ maçoneria = 3 !
! ! !

 

e aïllament = 3cm $ aïllament = 0,033 !
! ! !

 

e envà = 10cm $ envà =0,32  !
! ! !

 

e enguixat = 1cm $ enguixat = 0,4 !
! ! !

 

rsi= 0,13 !
! ! !

 

rse=0,04 !
! ! !

 

 

!! ! !!" !
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!
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!!"

!!! !!" 

!! ! !!!" !
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!
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!
!
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!!!""
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!
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!
!
!
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!
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!!"#!!í!"# ! !! ! !!"#!!à!"# % COMPLEIX 
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DADES 

e morter = 1,5cm $ morter = 1,3 !
! ! !

 

e maçoneria = 70cm $ maçoneria = 3 !
! ! !

 

e aïllament = 3cm $ aïllament = 0,033 !
! ! !

 

e envà = 10cm $ envà =0,32  !
! ! !

 

e enguixat = 1cm $ enguixat = 0,4 !
! ! !

 

rsi= 0,13 !
! ! !

 

rse=0,04 !
! ! !

 

 

!! ! !!" !
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!
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!! ! !!!" !
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!!!
!
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!
!
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!!!"
!
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! !!!" ! !!!"!

!
!
!
! 
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!

!!

! !!!"!!
!!!

 

!!"#!!í!"# ! !! ! !!"#!!à!"# % COMPLEIX 

 

3.2.3 Resistència tèrmica (Rt) i transmitància tèrmica (Ut) mur façana posterior planta baixa en 

contacte amb el terreny.  

La façana posterior en la planta baixa està en contacte amb el terreny. En aquests casos els valors de 

la transmitància límit i màxim són diferents i tampoc tindrem en compte les resistències superficials del 

parament. Les transmitàncies són les següents: 

!!"#!!"#$%!$&!!"##"$%!!í!"# ! !!!"!
!!!

 

!!"#!!"#$%!$&!!"##"$%!!à!"# ! !!!"!
!!!

 

 

Tot seguit es comprovarà en els diferents trams de paret. Aquest dependrà de l’espessor de la paret de 

maçoneria i de l’alçada de mur en contacte amb el terreny.  



a. Tram paret rebost. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

z=2,50m 

  
 

DADES 

e maçoneria = 72cm $ maçoneria = 3 !
! ! !

 

e aïllament = 3cm $ aïllament = 0,033 !
! ! !

 

e envà = 10cm $ envà =0,32  !
! ! !

 

e enguixat = 1cm $ enguixat = 0,4 !
! ! !

 

rsi= No es té en compte 

rse=No es té en compte 
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!! ! !"#$" ! !!!"#!
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!!"#!!í!"# ! !! ! !!"#!!à!"# % NO COMPLEIX 

 

Com que no compleix comprovem si ficant únicament un envà de 10cm que aprofitarem per pas 

d’instal!lacions sense aïllament si ens compleix: 

 

   

 

  

DADES 

e maçoneria = 72cm $ maçoneria = 3 !
! ! !

 

Sense aïllament tèrmic 

e envà = 10cm $ envà =0,32  !
! ! !

 

  

 

 

 

z=2,50m 

  
 

e enguixat = 1cm $ enguixat = 0,4 !
! ! !

 

rsi= No es té en compte 

rse=No es té en compte 

!! ! !!" !
!!

!!

!
!!

!!"

!!! !!" 

!! !
!!!"

!
!
!!!

!!!"
!
!!!"

!!!
! !!!"!

!
!
!
! 

!! ! !"#$" ! !!!"#!
!!!

 

!!"#!!í!"# ! !! ! !!"#!!à!"# % COMPLEIX 

 

Col!locant aquest envà ens compleix. Per tant en la part de façana posterior a planta baixa únicament 

col!locaren l’envà de 10cm sense aïllament. Tot seguit comprovarem si aquesta solució és possible en 

el tram de l’estable i la bodega: 

 

b. Tram paret estable. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

z=2,54m 

  
 

DADES 

e maçoneria =86 cm $ maçoneria = 3 !
! ! !

 

Sense aïllament tèrmic 

e envà = 10cm $ envà =0,32  !
! ! !

 

e enguixat = 1cm $ enguixat = 0,4 !
! ! !

 

rsi= No es té en compte 

rse=No es té en compte 
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!! ! !"#$" ! !!!"#!
!!!

 

!!"#!!í!"# ! !! ! !!"#!!à!"# % COMPLEIX 

 

 

c. Tram paret bodega. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

z=3 m 

  
 

DADES 

e maçoneria =74 cm $ maçoneria = 3 !
! ! !

 

Sense aïllament tèrmic 

e envà = 10cm $ envà =0,32  !
! ! !

 

e enguixat = 1cm $ enguixat = 0,4 !
! ! !

 

rsi= No es té en compte 

rse=No es té en compte 
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!!"#!!í!"# ! !! ! !!"#!!à!"# % COMPLEIX 

 

4. Resistència tèrmica i transmitància tèrmica coberta. 

Les transmitàncies tèrmiques límit i màxim de la coberta són les següents: 

!!"#!!í!"# ! !!!"!
!!!

 

!!"#!!à!"# ! !!!"!
!!!

 

 DADES 

 

 

rse 

 
 
 
 
 

rsi 

e bigues fusta= 22,5cm $ bigues fusta = 0,13 !
! ! !

 

e panell = 59cm $ panell = 0,75 !
! ! !

 

e onduline = 3,6cm $ onduline = 0,04 !
! ! !

 

e teula = 8cm $ teula =1  !
! ! !

 

rsi= 0,10 !
! ! !

 

rse=0,04 !
! ! !
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!!"#!!í!"# ! !! ! !!"#!!à!"# % COMPLEIX 

5. Resistència tèrmica i transmitància tèrmica particions interiors en contacte amb espais comuns 

(estudi).  

 

  

 

 

 

 

 

                    

 

 

rsi                                                  rsi                 

DADES 

e enguixat = 1cm $ enguixat = 0,4 !
! ! !

 

e maçoneria = 60cm $ maçoneria = 3 !
! ! !

 

e enguixat = 1cm $ enguixat = 0,4 !
! ! !

 

rsi= 0,13 !
! ! !

 

rsi=0,13 !
! ! !
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! ! !!!! 
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Nivell estanquitat 3 % !!1 ! 1% CASO 1% NO AISLADO – NO AISLADO% b=0.70 
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` COMPLEIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document bàsic de protecció contra el soroll.  

Per determinar quines són les exigències en el camp de l’aïllament acústic al soroll aeri ens hem de 

fixar en els valors límits fixats pel real decret que determinen: 

 Recintes Habitables 

Protegits No Protegits 

Mateixa unitat 33 dBA 33 dBA 

Altres unitats 50 dBA 45 dBA 

Zones comunitaries 50 dBA 50 dBA 

D’instal!lacions 55 dBA 45dBA 

Edifici Adjacent 50 dBA 50 dBA 

Exterior 30 – 32 dBA 30 – 32 dBA 

 

 

 

En el nostre cas, després de la rehabilitació de la masia, en les parets de façana tindrem dues fulles, 

una de les quals és un mur de maçoneria de pedra sorrenca, amb una massa no sempre uniforme pel 

que la determinarem de 300 kg/m2, que ens proporciona una Ra= 52dBA. Per altra banda tindrem un 

envà de 10 cm de gruix que ens proporciona un increment de la Ra=15dBA. A part de l’aïllament que 

col!locarem entre mig, ens dona un aïllament acústic de 67 dBA, superior el que ens marca la 

normativa. 

Per altra banda, també tenim separacions interiors tant de 7, 10 i 15 cm amb recolzamen directe sobre 

el forjat. Aquestes separacions interiors ens proporcionen una Ra que oscilna d’entre 33 i 38dBA. 

 

 

El nostre forjat està format per un entrebigat de les rajoles col!locades actualment, uns taulons de fusta 

entre biga i biga, una làmina impermeable, 10 cm de formigó amb una malla electrosoldada de 

diàmetre 6mm i de 20x20 cm, dos centímetres de morter i el paviment d’acabat. D’aquesta manera 

aconseguim una Ra= 52dBA.  
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R E Q U I S I T S  M Í N I M S  D ’ H A B I T A B I L I T A T  E N  E L S  E D I F I C I S  D ’ H A B I T A T G E S  
HABITATGES DE NOVA EDIFICACIÓ, CREATS PER RECONVERSIÓ D’ANTIGA EDIFICACIÓ O RESULTANTS DE GRAN REHABILITACIÓ 
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  DADES DE L’EDIFICI: 

Situació: 

Municipi : Nombre d’habitatges:  

Nova edificació  Reconversió d’antiga edificació  Gran rehabilitació  
 
 

 
 

REQUISITS GENERALS QUE AFECTEN AL CONJUNT DE L’EDIFICI 
 

CONSTRUCCIÓ  PROJECTE 
 

 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES - suportar amb seguretat sobrecàrregues d’ús > 200 kg/m2 

- estar protegida d’humitats, sempre que aquestes no siguin degudes a un mal ús 

- ser estanca a les aigües pluvials 

- evitar la inundació de l’habitatge 

- estar aïllada tèrmicament i acústicament segons normativa vigent 

- ser accessible al servei de bombers i complir la normativa de protecció contra incendis 

- el sòl trepitjable estar completament pavimentat i ser resistent al desgast per l’ús normal 

 

 
 

INSTAL·LACIONS   
 

FONTANERIA - Subministrament directe de xarxa    

 - Captació pròpia o aforament !Dipòsit de 200 l / habitatge + 150 l / habitació (a partir de la segona)    

SANEJAMENT - Connexió a xarxa pública de clavegueres SI    

  NO ! Depuració prèvia    

ELECTRICITAT - Segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent   

TELECOMUNICACIONS - Xarxa de telefonia bàsica i de radiodifusió i televisió segons normativa vigent aplicable   
 

ESPAIS D’ACCÉS A L’HABITATGE   
 

- espai públic  

- espai comú  

ACCÉS Des de: 

- espai annex al mateix habitatge al qual es té accés de la mateixa manera  

  

 Amplada lliure - " 1 m. 
- permet el pas d’un rectangle que en posició horitzontal mesuri 1,90m x 0,50m 

  

 Alçada lliure - " 2,10 m (s’admet a les escales una alçada lliure " 2,00 m, mesurada en el punt 
més desfavorable de cada graó) 

  

 Portes - amplada lliure de pas " 0,80 m 
- alçada lliure " 2 m. 

  

 Desnivells Els desnivells > 0,60 m cal que disposin de baranes o elements protectors   

1 per escala si: - Desnivell entre via pública i qualsevol habitatge ! 3 plantes    ASCENSORS 
  - Desnivell entre via pública i qualsevol habitatge implica pujar / baixar > 12 m    

  - Hi ha > 12 habitatges per  sobre / sota de la planta d’accés    

 2 per escala si: - Desnivell entre via pública i qualsevol habitatge ! 6 plantes     i  
- Hi ha ! 24 habitatges per sobre / sota de la planta d’accés 

   

  
  

ESCALES 
 

Graons - alçada # 0,185m. 
- estesa " 0,28m. 
Han de tenir una línia de pas de 0,28m mesurada a 0,50m de la línia interior del passamà   

 Tram Desnivell salvat pel tram d’escala # 3,20 m   

 
 

Proteccions - Amb element protector o barana no escalable,  alçada$" 0,95m 
- Si està composta per brèndoles, separació # 0,12 m  

 

 
Ventilació Si es desenvolupen en més d’una planta:  

obertura de ventilació " 1,00 m2 en la planta baixa i la planta superior 
  

INSTAL·LACIONS Il·luminació 
artificial 

En tot el recorregut des del carrer i altres zones de l’edifici de manera que quan s’hi 
transiti pugui quedar il·luminat 

  

 Porter electrònic Disposar d’un porter electrònic o un sistema similar (excepte en habitatges unifamiliars)   
 

PATIS   
 

- Permeten inscriure-hi una circumferència de diàmetre ! 1/6 de l’alçada 
del pati amb un mínim de 3m 

 
 

 

- Superfície mínima dels patis en funció del nombre de plantes:   

  núm. plantes # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 > 7  

   9 11 12 14 16 18  

 

PATIS: 
- Que computen en el CÀLCUL   

DE PERÍMETRE DE FAÇANA 
- A on HI  VENTILEN HABITACIONS 

Característiques: 

 sup. patis (m2) 

        

- Permeten inscriure-hi una circumferència de diàmetre ! 1/7 de l’alçada 
del pati amb un mínim de 2m 

 
 

 

- Superfície mínima dels patis en funció del nombre de plantes:   

  núm. plantes # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 > 7  

   4    5    6    8 10 12  

 

PATIS: 
- A on HI VENTILEN CUINES I 

CAMBRES HIGIÈNIQUES 

Característiques: 

 sup. patis (m2) 

        

- Si està cobert amb claraboia, es garanteix una sortida d’aire en el seu coronament de 
superfície ! superfície en planta del pati 

 
 
 

 

- Si la relació entre l’alçada del pati i la línia recta horitzontal màxima que es pot traçar 
en planta és ! 2 té presa d’aire exterior per la part inferior del pati 

 
  

 

PATIS:  
característiques generals: 

 

- Als patis de parcel·la o ventilació als quals hi ventilin peces principals, banys o cuines, 
no hi ventilen aparcaments col·lectius ni locals amb activitats industrials 

 
 

 
 
 
 

Data L’arquitecte/a 
 

CAMÍ DE CAN PALETA

CASTELLFOLLIT DEL BOIX 1

!

!

!

!

!

!

!

27/05/2011 ELIAS MARCET, ESTEL i GRAU BOATELLA, JUDIT
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HABITATGE tipus: 
 

PERÍMETRE DE FAÇANA  
Cal garantir P ! S                                u / 8  i   P ! 4m 

P=                m  
COMPOSICIÓ MÍNIMA:   

Una sala,  una cambra higiènica, un equip de cuina  i 
permetre la instal·lació directa d’un equip de rentat de roba SUPERFÍCIE ÚTIL interior Su  !  30 m2 m2 

 

Su =                 m2 
 

NOMBRE DE PECES   

Habitació (H)   Sala 
(S) 6 m2  ! Su <  8 m2 Su ! 8 m2 

Cuina 
(C) 

Cambra 
Higiènica (B) 

Sala-Cuina 

(S-C) 

Galeria 
(G) 

Altres: Peces interiors que 
es poden independitzar   

          

El nombre (n) màxim de peces de  Su ! 6m2 en les quals es pot dividir l’habitatge  n " Su  / 10       
 

PROGRAMA FUNCIONAL OCUPACIÓ MÀXIMA RECOMANADA A TÍTOL ADMINISTRATIU (NPP) (art. 7.2)   

#2 persones 
 

Superfície útil mínima (m2) 30 40 48 56 64 72 80 8+8n   

" 2 persones 
 

Nombre persones programa (NPP) 3 4 5 6 7 8 9 n  NPP =  
 
 
 

HABITATGE tipus: 
 

PERÍMETRE DE FAÇANA  
Cal garantir P ! S                                u / 8  i  P ! 4m 

P=                m  
COMPOSICIÓ MÍNIMA:   

Una sala,  una cambra higiènica, un equip de cuina  i 
permetre la instal·lació directa d’un equip de rentat de roba SUPERFÍCIE ÚTIL interior Su  !  30 m2 m2 

 

Su =                 m2 
 

NOMBRE DE PECES   

Habitació (H)   Sala 
(S) 6 m2  ! Su <  8 m2 Su ! 8 m2 

Cuina 
(C) 

Cambra 
Higiènica (B) 

Sala-Cuina 
(S-C) 

Galeria 
(G) 

Altres: Peces interiors que 
es poden independitzar   

          

El nombre (n) màxim de peces de  Su ! 6m2 en les quals es pot dividir l’habitatge  n " Su  / 10       
 

PROGRAMA FUNCIONAL OCUPACIÓ MÀXIMA RECOMANADA A TÍTOL ADMINISTRATIU (NPP) (art. 7.2)   

#2 persones 
 

Superfície útil mínima (m2) 30 40 48 56 64 72 80 8+8n   

" 2 persones 
 

Nombre persones programa (NPP) 3 4 5 6 7 8 9 n  NPP =  
 
 
 

HABITATGE tipus: 
 

PERÍMETRE DE FAÇANA  
Cal garantir P ! S   u / 8  i  P ! 4m 

P=                m  
COMPOSICIÓ MÍNIMA:   

Una sala,  una cambra higiènica, un equip de cuina  i 
permetre la instal·lació directa d’un equip de rentat de roba SUPERFÍCIE ÚTIL interior Su  !  30 m2 m2 

 

Su =                 m2 
 

NOMBRE DE PECES   

Habitació (H)   Sala 
(S) 6 m2  ! Su <  8 m2 Su ! 8 m2 

Cuina 
(C) 

Cambra 
Higiènica (B) 

Sala-Cuina 
(S-C) 

Galeria 
(G) 

Altres: Peces interiors que 
es poden independitzar   

          

El nombre (n) màxim de peces de  Su ! 6m2 en les quals es pot dividir l’habitatge  n " Su  / 10       
 

PROGRAMA FUNCIONAL OCUPACIÓ MÀXIMA RECOMANADA A TÍTOL ADMINISTRATIU  (NPP) (art. 7.2)   

#2 persones 
 

Superfície útil mínima (m2) 30 40 48 56 64 72 80 8+8n   

" 2 persones 
 

Nombre persones programa (NPP) 3 4 5 6 7 8 9 n  NPP =  
 
 
 
 

INTERIOR DE L’HABITATGE: PARÀMETRES COMUNS A GARANTIR EN TOTS ELS HABITATGES  
 

ZONES DE PAS I 
DISTRIBUCIÓ 

Característiques:  alçada ! 2,10m 
amplada ! 0,90m  

Escales:                alçada ! 2,00m en el punt més desfavorable 
de cada graó 

Cas particular:     Si les peces d’un habitatge estan situades 
en un local discontinu, la comunicació 
entre elles s’ha de fer per mitjà d’un espai 
d’ús exclusiu del mateix habitatge 

DESNIVELLS Els desnivells que puguin representar un perill 
per a les persones han d’estar protegits per 
elements protectors o baranes de les següents 
característiques: 
- resistents als cops 
- no ser escalables 
- alçada ! 0,95m 

- si la barana està formada brèndoles la 
separació entre elles serà " 0,12m 

 

FONTANERIA Instal·lació d’aigua freda i calenta que: 

- connecta amb tot l’equip necessari 

- disposa de: - una clau de pas general 
  - claus específiques per a cada 

dependència on hi hagi serveis 

Instal·lació d’aigua calenta (ACS) que: 
- admet un consum seguit d’ACS en les condicions:  
50 l a 40ºC amb un cabal  ! 12 l/minut 

- dóna servei als lavabos, aigüeres, dutxes, banyeres i 
a l’equip de rentat de roba 

SANEJAMENT - Xarxa d’evacuació que connecta amb tot l’equip que ho requereixi 
- Tots els desguassos tenen un dispositiu sifònic 

ELECTRICITAT - Instal·lació segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent 

INSTAL·LACIONS 

TELECOMUNICACIONS - Xarxa de telefonia bàsica i de radiodifusió i televisió segons normativa vigent 
- Disposa de porter electrònic o sistema similar (excepte habitatges unifamiliars) 

 

EQUIPS Equip de cuina instal·lat Permet la instal·lació directa d’un equip de rentat de roba 
 

UNIFAMILIAR DE DUES PLANTES

73,83

396,18

1 8 1 3

396,18

!

!

48

39

(P>= 49,52m)
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HABITATGES DE NOVA EDIFICACIÓ, CREATS PER RECONVERSIÓ D’ANTIGA EDIFICACIÓ O RESULTANTS DE GRAN REHABILITACIÓ 
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PECES 
 
 

SALA   SALA-CUINA  
 

Superfície útil:   Su ! 14 m2 +2m2 per cada habitació a partir de la 2a habitació   Superfície útil:  Su ! 16 m2+2m2 per cada habitació a partir de la 2a habitació 

Configuració: - alçada lliure valor mitjà ! 2,50m 
- porta d’accés:  ! 0,80m x 2,00m (dimensions lliures) 
- admet la inscripció d’un quadrat en planta de 2,70 x 2,70m 
- no té cap estrangulament en planta < 1,40m 

 Configuració: - alçada lliure valor mitjà ! 2,50m 
- porta d’accés:  ! 0,80m x 2,00m (dimensions lliures) 
- admet la inscripció d’un quadrat en planta de 2,70 x 2,70m 
- no té cap estrangulament en planta < 1,40m 

Ventilació: Obertura en façana, directa o a través de galeria, a:    
 - espai públic 
 - pati d’illa 

Superfície obertura :  ! 1,40m2   entre 0,80m i 2m d’alçària 

 Ventilació:  
 

Obertura en façana, directa o a través de galeria, a:    
 - espai públic 
 - pati d’illa 
Superfície obertura :   ! 1,40m2 + 0,40m2   entre 0,80m i 2m  

d’alçària 

Característiques: - no conté cap aparell higiènic 
- no té accés directe a cap cambra higiènica que contingui 

un wàter 
- no es fa a través seu l’obertura a l’exterior o la ventilació 

obligatòria de cap altra peça  

 Característiques: - no conté cap aparell higiènic 
- no té accés directe a cap cambra higiènica que contingui 

un wàter 
- no es fa a través seu l’obertura a l’exterior o la ventilació 

obligatòria de cap altra peça  
 
 

SALA - HABITACIÓ (programa funcional  "  2 persones)   HABITACIÓ  
 

Superfície útil  
 

Su  ! 14 m2 + 8m2 = 22 m2 

Amb equip de cuina:  Su  ! 16 m2 + 8m2 = 24m2 

 Superfície útil   
 

Habitació individual Su  ! 6 m2  

Habitació doble        Su  ! 8 m2 

Configuració: Admet la compartimentació d’una peça, Su ! 8m2, que 
compleixi els requisits d’habitació sense que la sala perdi 
la seva condició 

 Configuració: - alçada lliure valor mitjà ! 2,50m 

- porta d’accés:  ! 0,70m x 2,00m (dimensions lliures) 

- admet la inscripció d’un quadrat en planta de 1,90 x 1,90m 

Ventilació: Garanteix els requeriments de sala i d'habitació  Ventilació: Obertura en façana, directa o a través de galeria, a: 
- espai públic 
- pati d’illa 
- pati parcel·la 
Superfície obertura : ! 0,60m2   entre 0,80m i 2m d’alçària 

Característiques: Garanteix els requeriments de sala i d'habitació 

Cas particular: 
Habitatges en què el programa funcional tingui un únic 
espai destinat a Sala – Cuina – Dormitori:  
S’admet l’accés directe a la cambra higiènica encara que 
contingui el wàter, sempre que es faci des de l’espai que 
es pot compartimentar com a habitació. 

 Característiques: - es pot independitzar 
- no conté:      - l’equip obligatori de cuina ni rentat de roba 

- cap aparell higiènic que sigui un wàter, 
safareig o abocador 

 
 

CAMBRA HIGIÈNICA   GALERIA  
 

Composició: Conté wàter, dutxa o banyera  Ventilació: - Finestral directament a l’aire lliure 

- Superfície finestral en alçada ! Superfície en planta de la galeria 
 
 

 

CUINA (peça independent)  

Configuració: - alçada lliure valor mitjà ! 2,10m 
- porta d’accés:  ! 0,70 x 2,00m (dimensions lliures) 

 

Superfície útil Su  ! 5 m2 

Configuració: - alçada lliure valor mitjà ! 2,10m 
- porta d’accés:  ! 0,70m x 2,00m (dimensions lliures) 

Ventilació:  - directa en façana a:  - espai públic 
- pati d’illa 
- pati parcel·la 
- pati de ventilació 

- a través de conducte: Vertical activat estàtica o mecànicament 
Horitzontal activat mecànicament 

 

Ventilació: directa a:   - façana 
- pati d’illa 
- pati parcel·la 
- pati de ventilació 

Superfície obertura de ventilació : ! 0,40m2 

Característiques: - es pot independitzar 

 Característiques: - no té accés directe a cap cambra higiènica que contingui 
un wàter 

 
 
 

EQUIPS 
 
 

EQUIP HIGIÈNIC   EQUIP DE CUINA  
 

Composició: Format, com a mínim, per: - un wàter  
- una dutxa o banyera 
- un rentamans 

 Composició: Format, com a mínim, per:   - una aigüera  
- un aparell de cocció  

Característiques: Les dutxes i banyeres tenen impermeabilitzat el seu sol i 
els seus paraments fins a una alçada ! 2,10m. 

 Característiques: - La peça on està inclòs compleix els requisits de la cuina 

- Sobre l’emplaçament de l’aparell de cocció hi ha o 
s’admet directament la instal·lació d’una campana que 
evacua els fums fins a la coberta de l’edifici a través 
d’un conducte individual activat mecànicament 

 
 
 

EQUIP DE RENTAT DE ROBA  
 

Composició: - Disposa de: - una presa de corrent 
- una presa d’aigua freda i calenta 
- un desguàs 

Ventilació: - directa a l’espai exterior 
- a través de conducte:  Vertical activat - estàticament o 

  - mecànicament 
Horitzontal activat mecànicament 

Característiques: Si hi ha un espai destinat a estendre la roba ha de ser un 
espai exterior protegit de vistes del carrer o espai públic 

 

!

!

!

!

!

!

!



DADES DE L'EDIFICI:

Situació:

USOS DE L'EDIFICI:

70 %

Comarca

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

etiqueta ecològica de la Unió Europea

l/dia

per protecció patrimoni cultural català

AILLAMENT TÈRMIC

ADOPCIÓ DE !"#$%"#&''()*#%+$(,&'#'-.%!/%0#!#1+!#('%+'%,&'''
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  ! 12 l/min; 2'3'4'56789':';'<:=

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

Gran rehabilitació

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

Habitatge

AIXETES

''>("?)%$"%&'-@%!/%0#!#1+!#('-./*,#A($'!/)>,#)%+$

SANEJAMENT

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Municipi:

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, 
residències, albergs )

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

PROTECCIÓ SOLAR

CASTELLFOLLIT DEL BOIX

AIGUA tots els usos

Nova edificació

ENERGIA tots els usos

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : Km !"0,70 W/m2K (1) 

(2)

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE BÀSIC

X
X
X

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

Reconversió d'antiga edificació

CAMÍ DE CAN PALETA
EL BAGES

X

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, secundària, 
universitària i professional)

%   (3)

edificis amb BC7:9B:'B.:8DE:'F:5C9G:'H:98GI=8:'

3'JK'56B8:':'LK0 
han de disposar de sistema de 

producció B.(!&':7<'C9C=D8:'HM5:='GN=78F:' 60

9M'OH'B.:P58F:F8Q'RE:9'S !"#$%&%'%(no compta amb suficient assolellament

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

si es preveu la instal·lació B.:P:=C55 rentavaixelles: a !"#)*+% previst, hi haurà una presa B.:8DE: freda i una B.:8DE:
calenta 

RENTAVAIXELLES

obertures de cobertes i façanes($"#)*+%)(,+-%.+-!#)(+/-(0%$1#)($2-!#)(2()%/%!+1(3((((( Km ! 3,30 W/m2K (1) 

(2)

X

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de

Catalunya

contribució mínima($"#4#15%+()2!+1(#4(
*12$6''%7($"89:

zona climàtica

ALTRES USOS (sense 
PC=TEB8F8'B.:5G=CH'
normatives)

preveu un espai fàcilment accessible de      150 

dm3
 per separar les fraccions següents:   

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

demanda ACS a 600

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la superfície de 

captació

cal justificar-ho adequadament a la memòria

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

al menys una família de productes de la
construcció de 5.CB8U8F8 (productes destinats al

mateix ús), haurà de disposar d'un dels

següents :

les diferents unitats privatives disposen segons 

el seu ús un H8HGC7:'B.C77:D:GVC7:GDC per 

separat dels diferents tipus de residu :

al'interior de les unitats privatives

a un espai comunitari

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

USUARIS DE L'EDIFICI

marca AENOR Medioambiente

en rehabilitació per la FM9U8DE=:F8Q'P=NW8:'BC'5.CB8U8F8'M'
de la normativa urbanística

E1

5.:PM=G:F8Q'C9C=DNG8F: solar és cobreix amb altres fonts 
B.C9C=D8CH'=C9MW:<5CH

!"#$%&'%

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900);($%)*2)#4($"#!#/#4.(2(.1+'.+/#4.(a 5.CXGC=8M='M'C9G=C'
els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S! 35%

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència
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X

30

si per la P=MBEFF8Q'B.(!&')"6.%!%.<#4(
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 

qualsevol zona climàtica:

FM9G=8<EF8Q'7Y987:'B.C9C=D8:'HM5:='en 

*12$6''%7($"89:

la zona no té servei de gas canalitzat o 

5.:PM=G:F8Q'C9C=DNG8F:'OH'FM<=C8X':7<'
:5G=CH'UM9GH'B.C9C=D8CH'=C9MW:<5CH

>"/-Z!!#['-.(#AZ('
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

%   (4)
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Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de !"#$%&%'('%)* a partir de la data $"(+!%'('%) obligatòria del Document Bàsic HE

,-./0./-00123!(34536"(66%5%!(783(3!(39!"#$!"#$"%"&'(!"%")%"*(%+$,'-.+/'%")0,'-",'-1%+%"&2)$",3($"&2")42&'5'/'"6-%3)2$"787"&2)"9*:;

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

PROJECTE BÀSIC

!"#$!%&"#!$&'$%()*+,&#+#-!.%&%!./+&.%0'12"&#+$&.3%+455+1!"#%16"&1%+%.'%+!$&%7%(!%89%(:;

 %<=>?>@>A%=)B;:>C;CD<A%%exclusivament

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de
48 dBAAILLAMENT ACÚSTIC

6%6:;5;63+7;%<$=6:7%(!%:>(:6*3'?53(35@<%53(!3A0B3$;3!(36=+;7&@'%;3$;3!";6:7=':=7(

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

C=;3!;63$%&;7;<:63;<:%:(:63+7%D(:%D;63$;3!";$%&%'%3$%6+?6%<3$;3D;<:%!('%)3'7;=($(3<(:=7(!

DISSENY  DE L'EDIFICI
coberta enjardinada

PROJECTE

façana ventilada a orientació sud-oest (± 90
0
)

PUNTS

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT PROJECTE

MATERIALS

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus

$";6'=5;6*3;:'2

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

AILLAMENT ACÚSTIC

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70

W/m
2
K ;       Km !"0,63 W/m

2
K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70

W/m
2
K ;       Km ! 0,56 W/m

2
K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70

W/m
2
K ;       Km ! 0,49 W/m

2
K

enllumenat $";6+(%6 comunitaris o $"(''E6 amb detectors de presència, sense que afecti negativament al

6%6:;5(3$";<!!=5;<(:

$%6+?6(73$"=<36%6:;5(3$;37;(+7?&%:(5;<:3$;3!;63(%FG;63F7%6;63%3+!=D%(!63$;3!";$%&%'%

=:%!%:>('%)3$";<;7F%;637;<?D(H!;63+;73?H:;<%73!(3'!%5(:%:>('%)3,'(!;&(''%)3%/?37;&7%F;7('%)23$;3!";$%&%'%

en els edificis $"I(H%:(:F;6* els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i també

les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell $"%5+(':; Ln en !";6+(% inferior

sigui !  74 dBA

22

8

4

4

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

en la construcció de !";$%&%'% cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives següents:

AILLAMENT TÈRMIC

CONSTRUCCIÓ

%E;7FG<C7<A%;G:><HC;IA%=)J:I>D;C%@JGEI>G<HC

ADOPCIÓ DE @7>C<7>A%%;G:><HC;IA%>%=)<@J<?>@>KH@>;%<H%<IA%%%
EDIFICIS.                                                                                  

DECRET 21/2006

6

ECOEFICIÈNCIA

INSTAL·LACIONS

coberta ventilada

en edificis $"I(H%:(:F;6 que el 80% $"(C=;6:6 rebin a !"?H;7:=7( de la sala una hora $"(66?!;!!(5;<: directe

;<:7;63!;63J03%3!;63J-3I?7;636?!(76*3;!36?!6:%'%3$"I%D;7<

en edificis $"I(H%:(:F;6* les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87),

disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen

aïllament a so aeri R de %L%28 dBA

$%6+?6(73$"=<36%6:;5(3$;37;(+7?&%:(5;<:3$;3!;63(%FG;63+!=D%(!63$;3!";$%&%'%

Cal fer constar el mateix percentatge de contribucioó solar que a (3)

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS. 

2/2



! !
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Els elements estructurals que formen cadascuna de les plantes de l’edifici en constitueixen l’esquelet 

de suport, i per aquest motiu no s’hi poden fer ni obres ni modificacions que els afectin. Si cal fer 

alguna intervenció sobre aquests elements és necessari que un tècnic competent n'assumeixi la 

responsabilitat. D’altra banda, les obres que afecten l’estructura d’un immoble es consideren obres 

majors, per la qual cosa és necessari disposar d’un projecte tècnic visat per un tècnic competent i d’una 

llicència municipal. 

També serà necessària la intervenció d’un tècnic en el cas de voler dur a terme una redistribució 

d'espais interiors per canvi d'envans i per obertura de passos, així com la realització de regates a les 

parets de càrrega. 

S’ha d’anar amb compte de no sobrecarregar l’estructura de l’edifici doncs pot ser causa de l’aparició 

de patologies. Es tindrà la precaució de situar els elements més pesats, o susceptibles d’admetre les 

càrregues més pesades, a prop de parets de càrrega i en la mesura del possible s’evitaran les 

càrregues puntuals elevades.  

Les humitats són unes de les principals causes de deteriorament de l’estructura dels edificis i, en els 

casos més greus, poden arribar a comprometre la seguretat de l’immoble i dels ocupants. Per aquest 

motiu, si es detecta alguna humitat es prendran ràpidament les mesures correctores oportunes. En els 

materials d’origen ceràmic i en els formigons es vigilarà l’aparició d’eflorescències i taques. 

Si s’observen altres lesions estructurals com ara deformacions, fissures, esquerdes o degradacions 

dels materials, cal prendre immediatament les oportunes mesures correctores. 

Normativa aplicable 
- Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".  
- Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".  
- Código Técnico de la Edificación.. "DB-SE-F- Fàbrica".  
- Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-M- Madera".  
- NRE-AEOR-93.  

 
- NTE-EFL. Estructuras. Fábrica de ladrillo.  
- NTE-EFB. Estructuras. Fábrica de bloques.  
- NTE-ECG. Estructuras. Cargas gravitatorias.  

 

 

 

 

Pla de manteniment: 

- Parets de maçoneria, parets de fàbrica de maó i escala de volta de ceràmica vista: 

Cada 5 anys: Inspecció de les parets estructurals per observar la possible presència de fissures, 
esquerdes, deformacions, degradacions del material o humitats en general. S'observarà també que 
l'estructura no està sotmesa a accions superiors a les previstes. 

 
- Sostre unidireccional de fusta: 

Cada 5 anys: Inspecció dels sostres observant les fletxes i l'estat dels caps de les bigues, verificant 
l'absència de podriments, humitats, esquerdes i xilòfags en la fusta. S'observarà també l'estat dels 
envans i dels cel rasos directament relacionats. 

 

)DH#"'#J!

Les teulades s'han de mantenir netes i sense vegetació (especialment les buneres, els morrions, les 

canals) i no hi ha d’haver cap tipus de material o objecte que pugui convertir-se en un obstacle per al 

correcte desguàs de l’aigua. 

No s'han d'utilitzar les baranes metàl!liques o d'obra com a punts d'ancoratge per a fixar-hi tensors de 

pals, astes i similars, ni els conductes d'evacuació de fums existents. 

Si s'observa humitat en els sostres i parets sota coberta es procedirà a la seva immediata reparació per 

a evitar efectes negatius sobre altres parts de l’edifici. 

Els treballs de reparació sempre es realitzaran retirant la part malmesa per a no sobrecarregar 

l’estructura. 

Normativa aplicable 
 

- Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
 

- NTE-QTT. Cubiertas. Tejados de teja.  
 
Pla de manteniment: 

- Teulada 

Cada 5 anys: Inspecció general de la coberta observant l'estat de conservació dels elements 
components. Inspecció de l'ancoratge i de l'encavalcament entre peces i l'absència de ruptures, 
bombaments i disgregacions. Inspecció de l'absència de degoters, de l'estructura de suport i de 



l'estat de conservació i neteja del sistema de desguàs de la coberta. Inspecció de l'estat dels 
ràfecs i dels elements volats observant l'absència de deformacions i de defectes de suport. 

 

- Teules 

Cada 3 anys: Revisió de l'estat de l'acabat comprovant l'absència de ruptures, deformacions, 
disgregacions i peces amb defectes de fixació, reblert o d'encavalcament. Es netejarà la coberta 
de brossa, vegetació o de qualsevol element que pugui impedir el seu bon funcionament. 

- Carener: 

Cada any: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, defectes de fixació 
o estanquitat  

- Canal de desguàs: 

Cada any: Neteja de brossa i comprovació de la correcta col!locació del morrió en la connexió amb 
el baixant. 

Cada any: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la geometria original i no hi 
ha degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències en l'estanquitat dels junts entre 
peces i de la fixació a l'element portant. 

- Ràfec: 

Cada 3 anys: Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de ruptures, deformacions, 
erosions i degradacions en general. No hi ha d'haver defectes de fixació dels elements del ràfec. 

 

R$S$/#J!

Si cal fer alguna intervenció sobre aquests elements és necessari que un tècnic competent n'assumeixi 

la responsabilitat. Qualsevol intervenció s’ha de fer d’acord amb les normatives tècniques vigents que li 

siguin aplicables, i si és el cas, amb els permisos municipals que corresponguin. 

Si mai es detectés l’aparició de fissures o esquerdes, la presència d’elements mal fixats o amb perill de 

despreniment i caiguda, o filtracions d’aigua pels tancaments, es prendran ràpidament les mesures 

correctores oportunes, i si és el cas s’avisarà del fet a la Propietat. 

Quan s’observin anomalies en els revestiments no imputables a l’ús, un tècnic especialista ha 

d’estudiar la causa i dictaminar-ne la gravetat, així com les reparacions a realitzar. 

Cal que la subjecció dels elements pesants es faci en parets mestres o si fos el cas en els elements 

resistents respectant sempre les limitacions de càrrega que imposen les normes. 

Les humitats en els elements de tancament acostumen a ser conseqüència de defectes o de vicis 

constructius, o bé de deterioraments de les solucions aplicades. També cal tenir en consideració les 

condicions d’utilització. Aquestes humitats s’han d’analitzar amb la màxima cura, ja que l’origen o la 

causa pot ser variable. 

Els problemes de condensació estan en relació directa amb la producció de vapor d’aigua i de la 

ventilació, i s’incrementen amb l’augment de la humitat relativa ambiental per l’ús de vaporitzadors, per 

la concentració de persones o per l’ús d’estufes, etc. La millor prevenció és la ventilació continuada de 

les zones que produeixen o són afectades per la humitat. 

La manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa que hi hagi humitats de condensació; caldrà analitzar-les 

amb cura per determinar possibles defectes en l’aïllament tèrmic. Si aquest aïllament es mulla, llavors 

perd la seva efectivitat; cal, doncs, evitar tot tipus d’humitat que el pugui afectar. 

El soroll es transmet per l’aire o a través dels materials. El soroll pot provenir del carrer o de l’interior de 

l’edifici. El que prové de l’exterior es pot reduir col!locant finestres amb doble vidre o bé amb dobles 

finestres. 

Normativa aplicable 
- Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".  
- Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  

 
- NTE-EFP. Estructuras. Fábrica de piedra.  
- NTE-RPP. Revestimientos de Paramentos. Pinturas.  
- NTE-RPE. Revestimientos de Paramentos. Enfoscados.  
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas.  
- NTE-FCL. Fachadas. Carpintería de: aleaciones Ligeras.  
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas. Barandillas.  

 

Pla de manteniment: 

- Paret de tancament de carreus: 

Cada 5 anys: Revisió general de la paret, observant l'estat dels junts i retirant la possible vegetació 
implantada a la paret, comprovant la possible existència d'esquerdes, així com desploms o altres 
deformacions. 

- Conjunt paret revestida: 

Cada 5 anys: Inspecció tècnica observant el bon estat del revestiment, que no ha de presentar 
fissures, esquerdes, bombaments, manques d'adherència ni humitats permanents. Es posarà 
especial atenció en les zones més exposades als agents atmosfèrics com ara cornises, ràfecs, 
elements decoratius i volats. 



- Obertura de façana: 

Cada 5 anys: Obertura de façana: Finestres i balconeres: 
o S'inspeccionarà l'estat de conservació, el funcionament i l'estanquitat dels junts amb els 

vidres i amb l'obra. 

o Brancals, escopidors i llindes: S'inspeccionarà l'estat de conservació, observant l'absència 
de fissures, esquerdes, ruptures, manques d'adherència o despreniment de peces, així com 
possibles defectes d'estanquitat en els junts amb l'obra i els tancaments. 

o En les peces de pedra artificial no s'ha d'admetre armadures vistes o taques d'òxid. Tampoc 

no s'ha d'admetre taques d'òxid en peces de pedra natural, que posen de manifest 

problemes en els ancoratges. En els elements de fusta no hi ha d'haver podriments ni atacs 

per xilòfags. 

- Porticons: 

Cada 5 anys: Reenvernissat dels porticons amb sanejament previ de la superfície a tractar. 
Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les fixacions amb l'obra. 

- Barana: 

Cada 5 anys: Inspecció tècnica observant l'absència de deformacions, desploms, ruptures de 
peces o defectes dels ancoratges que posin en dubte l'estabilitat de la barana. Les diferents peces 
que componen les baranes han d'estar ben collades entre elles. 

Cada 5 anys: Repintat amb dues mans d'esmalt sintètic o de pintura similar a l'existent amb 
sanejament, si cal, de les zones oxidades o degradades i aplicació de dues mans d'emprimació 
antioxidant previ al pintat. 

Cada 5 anys: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant la unió amb l'obra, verificant 
l'absència d'oxidacions o ruptures que posin en dubte l'estabilitat de la barana.  
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Normativa aplicable 
- NTE-PTL. Particiones. Tabiques de: Ladrillo.  
- NTE-FFV. Fachadas. Fábrica de Vidrio.  

 
Pla de manteniment 

- Envans d’obra: 

Cada 10 anys: Inspecció de l'estat d'ús i de conservació, observant l'absència de fissures, 
esquerdes, humitats, ruptures o desploms i verificant si aquests defectes són de procedència 
intrínseca o provenen de patologies d'altres subsistemes. 

- Subestructura de vidre 

Cada 5 anys: Revisió de l'estat de conservació dels envans, comprovant la inexistència de ruptures 
o de desploms. 
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S'inclou dins d’aquesta definició tots els revestiments de parets, bé siguin aplacats, arrebossats, 

enguixats, enrajolats, estucats, flexibles, plafons lleugers, tèxtils o altres tractaments especials. 

Normativa aplicable 
- NTE-RPR. Revestimientos de Paramentos Revocos.  
- NTE-RPG. Revestimientos de Paramentos Guarnecidos y enlucidos.  
- NTE-RPP. Revestimientos de Paramentos. Pinturas.  
- NTE-RPE. Revestimientos de Paramentos. Enfoscados.  
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos y escaleras. Rígidos.  
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos y escaleras. Continuos.  
- NTE-RTP. Revestimientos de Techos. Placas.  
- NTE-RTC. Revestimientos de Techos. Continuos.  

 
- Paviment d’asfalt: 

Cada 2 anys: Revisió de l'estat de conservació dels paviments continus d'asfalt, comprovant la 
inexistència d'esquerdes, bombaments, clots, ruptures o despreniments. 

- Paviment ceramic interior: 

Cada dos anys: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'afermament de les peces al suport, 
l'estat dels junts i la inexistència de fissuracions, bombaments, ruptures o despreniments així com 
que conserva les seves propietats antilliscants, si és el cas. 

- Paviment rígid:  

Cada 5 anys: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels paviments rígids, comprovant 
la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència d'humitats, fissuracions, degradacions, oxidacions, 
trencaments o despreniments 

- Sostre sense cel ras - enguixat: 

Cada 5 anys: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels revestiments dels sostres 
sense cel ras, verificant especialment que no hi ha perill per a les persones, i comprovant la 
inexistència de fissuracions, humitats, degradacions, bufats o despreniments. 
 
Cada 7 anys: Revisió de l'estat de conservació dels sostres, comprovant la inexistència d'erosions, 
despreniments, esquerdes, fissures, escrostonaments o humitats així com deformacions 
significatives dels sostres o trencaments dels revoltons.  
Cada 10 anys: Repintat dels sostres, amb sanejament previ del suport. 
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En cas de fuita o defecte de funcionament, s’haurà de reparar de forma immediata. Les fuites d’aigua 

són molt perjudicials si afecten els elements estructurals de l’edifici. Una petita fuita que ha anat mullant 

un sòl o paret durant mesos, és més perillosa per a l’estructura de l’edifici que una gran fuita ocasional i 

breu. 

Qualsevol reparació o modificació en la instal!lació es durà a terme fent servir materials compatibles 

amb la instal!lació existent. No es posaran en contacte materials metàl!lics diferents perquè poden 

provocar processos de degradació que destruirien la instal!lació. En aquest sentit, és especialment 

problemàtica la unió del coure amb el ferro o l’acer. 

L’usuari és el responsable del manteniment des del comptador fins als punts de consum. En aquesta 

situació pot fer petits canvis en els punts de subministrament, com ara aixetes, o petites reparacions de 

conservació en la part de la pròpia instal!lació. 

Es recomana tancar bé les aixetes després de cada ús, i reparar-les si degotegen, en cas contrari, la 

despesa d’aigua augmenta inútilment. Per la mateixa raó s’ha de fer un bon ús dels aparells sanitaris i 

en general de qualsevol altra dispositiu pel que circuli o que acumuli aigua. Tots aquests components 

s’han de mantenir en òptimes condicions de conservació, d’acord amb les instruccions dels fabricants o 

instal!ladors, i d’acord amb les normes que els hi siguin d’aplicació. 

Es recomanable tancar l'aixeta de pas en cas d'absència perllongada. Si l'absència és molt llarga cal 

comprovar que no hi ha pèrdues entre l’eix i el cos de la vàlvula després de la maniobra d’obertura. 

Per desembussar canonades, mai no s'han d'utilitzar objectes punxeguts que puguin perforar-les. 

En cas de temperatures de glaçada, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glaci. 

Normativa aplicable 
- RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
- RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  
- Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
- Código Técnico de la Edificación.. "DB.HE. Ahorro de energía".  

 
- NTE-IFF. Instalaciones de Fontanería: Agua Fría.  
- ITC.MIE.AP 
- NTE-ISS. Instalaciones de Salubridad: Saneamiento.  

 

Pla de manteniment: 

- Xarxa distribució d’aigua: 

Cada 2 anys: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal!lació, que inclou les següents operacions: 
o inspecció dels suports i de les fixacions; 

o comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 

o comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 

o comprovació de l'efectivitat dels elements destinats a evitar el cop d'ariet; 

o verificació de l'estat de corrosió; 

o inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal!lació; 

o verificació del funcionament correcte dels mecanismes de regulació del cabal; 

o control de la despesa general d'aigua freda; 

o control de l'anàlisi d'aigua dels diferents circuits; 

o verificació de l'absència de condensacions; 

o control del consum d'aigua de reposició en aquells circuits que en tinguin, i detecció de 
fuites; 

o verificació de l'estanquitat general de la instal!lació, a les connexions, als junts i als 
ràcords. 

 
- Conjunt instal!lació: 

Cada 5 anys: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal!lació, comprovant i verificant l'estat i 
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o 
corregir-la. 

- Comptador: 

Cada 2 anys: Inspecció de l'estat de corrosió i de l'estanquitat, així com control de la mesura 
correcta del comptador. 

- Canalització: 

Cada 2 anys: Comprovació de l'estat de conservació observant l'absència de corrosions, l'estat de 
l'acabat pintat o de l'aïllament, i de les fixacions. Comprovació de l'absència de fuites. S'inclouen 
petits repassos puntuals. 

- Punts de sortida d’aigua: 

Cada any: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de 
presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del 
subministrament i l'evacuació d'aigua. 

- Instal!lació ACS: 



Cada 5 anys: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal!lació, comprovant i verificant l'estat i 
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o 
corregir-la. 

- Caldera mixta gasoil: 

Cada any:  

o Comprovació del funcionament correcte, del consum d'aigua i del rendiment de la caldera. 
Mesura de la temperatura de l'aigua a l'entrada i a la sortida de la caldera. 

o Inspecció de l'estanquitat dels circuits i del funcionament dels elements de mesura i de control. 

o Inspecció de l'estat de les fixacions, de l'escura-xemeneies i de la unitat de purga. 
Comprovació de l'absència d'incrustacions a les diferents parts de la caldera. 

o Mesura de la temperatura dels gasos de combustió, el contingut de CO en els gasos de 
combustió i el tiratge a la caixa de fum de la caldera i l'índex d'opacitat als fums. 

o Desmuntar i netejar el filtre de gasoil i controlar i reglar l'encesa al cremador. 

o Inspecció i neteja de la sortida de fum. 

o Verificar que la pressió d'arribada de gas, la posada en servei inicial i la combustió són 
correctes. 

 
- Acumulador : 

Cada any: 

o Comprovació de l'estat de corrosió, i verificació de l'estat dels suports, els tubs del 
bescanviador, les fixacions i l'ànode i les resistències elèctriques. 

o Es controlarà la temperatura comprovant que estigui per sobre dels 60°C. 

o Desmuntar el dipòsit, i comprovar l'absència d'incrustacions. 

o Es netejarà a fons amb els medis adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i 
adherències i es desinfectarà 

o Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 

 
- Captador d’energia solar: 

Cada any: 

o Control de l'ànode del dipòsit, del bon funcionament i desgast. 

o Presa del PH i densitat del circuit primari per tal de detectar si el contingut d'anticongelant és 
el correcte. 

o Control funcional dels següents elements de la instal!lació: Neteja del purgador, vàlvula de 
tall, vàlvula de seguretat, quadre elèctric (ha d'estar tancat) i dispositius de protecció i 
control de termòstat, sistema de mesura i sondes de temperatura. 

o Inspecció de l'estat de corrosió, dels suports i de les fixacions i comprovació de què no hi 
han pèrdues en el dipòsit. 

o Inspecció visual dels captadors, observant les diferències sobre l'estat original, possibles 
condensacions i brutícia, esquerdes, deformacions als junts, corrosions i deformacions de 
l'absorbidor, fuites a les connexions així com la degradació, corrosió i ajustament de cargols. 

o Neteja dels plafons amb aigua, prèvia neteja de les incrustacions orgàniques que hagin 
quedat enganxades en el vidre fins que s'aconsegueixi el seu total despreniment. 

o Comprovar que en l'aïllament de l'acumulador i dels conductes no hi han humitats i manté 
la seva integritat. 

o Verificació del rendiment de la instal!lació 
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L’usuari és el responsable del manteniment des del comptador fins als punts de consum. En aquesta 

situació pot fer petits canvis en els punts de subministrament, com ara interruptors o endolls, o petites 

reparacions de conservació en la part de la seva instal!lació. 

El mal ús, la manipulació de la instal!lació per mans inexpertes i la sobrecàrrega de línies provoquen la 

majoria d’accidents relacionats amb l’electricitat: curtcircuits que deriven en incendis i electrocucions. 

Els curtcircuits s’originen a causa de l’escalfament de cables o de les connexions defectuoses que 

produeixen guspires. A més poden provocar avaries greus en els aparells connectats a la línia afectada. 

Per aquest motiu les instal!lacions elèctriques s’han d’usar amb cura, a causa del perill que comporten. 

És prohibit de manipular els circuits i els quadres generals; aquestes operacions han de ser realitzades 

per personal especialista. 

No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o diversos aparells que, 

en conjunt, tinguin una potència superior a la prevista. Si s'aprecia escalfament dels cables o dels 

endolls connectats en un determinat punt, cal desconnectar-los. Aquest escalfament indica que la 

instal!lació està sobrecarregada, que hi ha una connexió defectuosa o que no està preparada per a 

rebre aquell aparell. El més adequat és consultar a un instal!lador autoritzat sobre les necessitats de la 

instal!lació del local perquè proposi la millor forma d’actuar. 

Cal no tocar cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, els peus o les mans molls o humits. S’ha de 

tenir especial cura en les instal!lacions de les zones humides. També cal prendre totes les mesures 

possibles per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics i, per tant, és convenient 

tapar els endolls que no s'utilitzen. 



En cas d'absència perllongada és recomanable tancar l’interruptor general. Si hi ha aparells o parts de 

la instal!lació que han de quedar en servei, aleshores se’n mantindrà l’alimentació i es desconnectaran 

els circuits que no siguin necessaris. 

Les clavilles dels endolls han d'estar ben collades per a evitar que facin guspires. Les males 

connexions originen escalfaments que poden generar un incendi. La desconnexió d'aparells s'ha de fer 

estirant l'endoll, mai el cable. No es poden endollar aparells elèctrics amb les clavilles trencades o els 

cables malmesos. 

No s’han de transmetre esforços entre els aparells i la instal!lació elèctrica fixa. Per aquest motiu no 

s’han de col!locar làmpades directament suspeses del cable del punt de llum, ni del tub de protecció 

del cable. 

Sempre que s’hagi de fer alguna operació de manipulació sobre un aparell connectat a la xarxa 

elèctrica (fins i tot operacions senzilles com canviar una làmpada, o netejar un aparell) s’interromprà el 

seu subministrament elèctric, ja sigui desendollant-lo, ja sigui tallant l’alimentació elèctrica del circuit al 

que està connectat si l’aparell en qüestió pertany a la instal!lació fixa. És a dir, el tall en el 

subministrament ha de ser omnipolar. Si s’ha fet servir un drap humit per a la neteja de l’aparell, no es 

restablirà el subministrament elèctric fins que estigui eixut. 

Els usuaris que disposin d’equips elèctrics propis han d’usar-los i mantenir-los d’acord amb les 

indicacions del fabricant o instal!lador i amb la normativa vigent que sigui d’aplicació. 

Normativa aplicable 
- RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
- Código Técnico de la Edificación.. "DB.HE. Ahorro de energía".  
 

Pla de manteniment: 

- Conjunt instal!lació elèctrica: 

Cada 5 anys: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal!lació, comprovant i verificant l'estat i 
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o 
corregir-la. 

- CPM 

Cada any: Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i 
d'intensitat. Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. Inspecció dels fusibles 
calibrats i verificació de les connexions i dels terminals. 

- Línia: 

Cada any: Comprovar la potència instal!lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 

- Interruptor: 

Cada any: Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el 
funcionament correcte dels interruptors. També cal netejar-los. 

- Enllumenat: 

Cada 5 anys: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal!lació, comprovant i verificant l'estat i 
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o 
corregir-la. 
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El grau de perillositat de les instal!lacions de gas combustible és superior a qualsevol altra. Per aquesta 

raó s’extremaran les mesures de seguretat. Qualsevol intervenció sobre la instal!lació o sobre els 

aparells de consum ha d’estar feta per una empresa especialitzada. 

Cal seguir les instruccions de manteniment dels aparells de gas que proporcionen els seus fabricants. 

No es poden obstruir les xemeneies d’evacuació de fums, ni es poden deixar objectes a prop de focus 

de calor o superfícies calentes. 

No es poden tapar els forats de ventilació dels espais que contenen instal!lacions de gas. Hi ha d'haver 

ventilació tant a la part alta com a la part baixa de l’espai. 

La instal!lació del nou aparell l'ha de fer una empresa autoritzada. 

Els cremadors s’han de mantenir nets de dipòsits i residus de la combustió. Es comprovaran 

periòdicament les emissions de gasos contaminants i si és necessari es faran els ajustos i les 

reparacions en els aparells per tal de que aquestes es mantinguin dintre dels paràmetres establerts 

Normativa aplicable 
- Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 
- RAP. Reglamento de Aparatos a Presión.  
- RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
- Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".  
- RIPCI. Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.  

 

Pla de manteniment: 

- Conjunt de la instal!lació 



Cada 5 anys: : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal!lació, comprovant i verificant l'estat, 
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o 
corregir-la. 

- Dipòsit: 

Cada 5 anys: Revisions periòdiques obligatòries del dipòsit. 
Cada any: Comprovació del nivell de gasoil en els dipòsits de subministrament i el consum de 
combustible, i també comprovar i ajustar el nivell pneumàtic del combustible del tanc. 
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Si es detecten fuites a la xarxa de desguàs o sanejament, es procedirà a la seva reparació immediata. 

Si aquestes avaries persisteixen, a part del problema sanitari que suposen, poden afectar elements de 

l’estructura de l’edifici, la reparació de la qual és molt més complexa. 

A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal!lació neta i lliure de dipòsits.  

Les buneres dels patis han d’estar protegides amb una reixa. Es tindrà cura que aquestes reixes 

sempre estiguin ben col!locades i netes, per evitar que s’hi fiquin objectes o que l’aigua de pluja 

arrossegui cap endins fulles i brutícia en general. 

No s’han de llençar escombraries pels desguassos, doncs acabarien obturant-se. Els inodors no s’han 

de fer servir com a abocadors d’escombraries. En cas de que algun aparell sanitari o que una bunera 

s’embussin, caldrà avisar a un lampista perquè solucioni el problema. No s’han d’intentar solucionar 

aquests problemes abocant àcids, o altres productes corrosius, ja que es podrien malmetre els 

conductes d’evacuació. No s’abocarà aigua que contingui oli, colorants permanents o substàncies 

tòxiques. 

Tota modificació en la instal!lació o en les seves condicions d’ús que puguin alterar el normal 

funcionament, serà realitzada sota la direcció d’un tècnic competent amb un estudi previ. 

És recomanable abocar periòdicament aigua calenta per a desgreixar els conductes i eliminar 

partícules adherides. 

Normativa aplicable 
- Ley de Residuos.  

 
- NTE-ISS. Instalaciones de Salubridad: Saneamiento.  

 
Pla de manteniment: 
- Conjunt de la instal!lació: 

Cada 5 anys: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal!lació, comprovant i verificant l'estat, 
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o 
corregir-la. 

- Baixants: 

Cada 5 anys: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal!lació i del seu funcionament 
correcte. També cal comprovar la inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu 
estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions. 

- Fossa sèptica: 

Cada any: Neteja fent servir productes desinfectants i bacteriològics. 

Cada 2 anys: Inspecció de l'estat i verificació del funcionament. 

- Xarxa de drenatge: 

Cada any: Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i evacuació. Neteja pericó 
amb l'eliminació de residus i obstruccions que puguin existir. 

- Xarxes generals d’evacuació: 

Cada 5 anys: Xarxa general evacuació secundària: Es realitzaran les següents comprovacions: 

- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 

- existència d'olors 

- correcte manteniment dels elements que composen la instal!lació. 
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Es recomana seguir sempre les instruccions que el fabricant o l’instal!lador de la calefacció faciliti. 

S’aconsella no variar constantment les temperatures en els termòstats, ja que si es fa no s’obtindrà un 

rendiment òptim de la instal!lació.  

El sistema d’obrir les finestres per a baixar la temperatura interior no ha de ser una pràctica habitual 

perquè fa funcionar de forma irregular la instal!lació, i suposa una despesa inútil d’energia. 

Cal informar al tècnic si es detecten fuites d’aigua en els aparells emissors o en les conduccions es 

procedirà a la seva reparació immediata. 

Els aparells emissors de calor no han de tapar-se amb cap moble o objecte. 

Després d’una fuita de gas, no es pot encendre la calefacció fins que l’instal!lador l’hagi revisada. 



Normativa aplicable 
- RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  
- RAP. Reglamento de Aparatos a Presión.  
- Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 

comerciales.  
- ITC.MIE.AP  
- ITC.MI.IP  
- RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
- Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  

 
- NTE-IFC. Instalaciones de Fontanería: Agua Caliente.  
- NTE-IFF. Instalaciones de Fontanería: Agua Fría.  

 
Pla de manteniment: 
- Caldera de Gasoil: 

Cada any: 

o Revisió general de caldera de gasoil. 

o Comprovació del consum d'aigua 

o Comprovació de l'estanquitat entre el cremador i el cos de la caldera. 

o Comprovació de l'estat i del funcionament de les vàlvules de seguretat, així com la verificació 
del seu valor de tall respecte a les pressions de funcionament corresponents. 

o Comprovació dels feixos tubulars i dels junts de la porta. 

o Inspecció de l'estat de l'aïllament amb material refractari del cos de la caldera. 

o Contrastar la mesura dels termòmetres i dels manòmetres amb un patró, ajustant-los en cas 
necessari. 

o Controlar i ajustar els termòstats de comandament i de seguretat als seus valors correctes de 
funcionament (els de comandament) i de tall (els de seguretat) en cas d'excés de temperatura 
i de pressió respectivament. 

o Inspecció de l'estat de les connexions elèctriques, la corrosió, les fixacions i l'estanquitat dels 
junts. 

o Neteja del circuit de fums de la caldera 

o Comprovar visualment la correcta combustió, verificar la pressió correcta d'arribada de 
combustible i controlar el soroll. 

o Comprovar l'estat de corrosió 

o Comprovar l'estat dels contactes de força dels contactors, de la connexió elèctrica i de les 
fixacions. 

o Control del consum d'energia elèctrica i del combustible. 

o Detecció de fuites a la xarxa de combustible 

o Neteja i verificació dels següents elements: els brocs, l'espiera, el plat reflector, la cèl!lula 
fotoelèctrica, els elèctrodes, el circuit d'aire (si n'hi ha) i els filtres de combustible (si és el cas). 

o Verificar la seguretat i l'enclavament dels cremadors, verificar i regular la pressió del 
combustible, controlar el consum d'energia, els pressòstats i els altres elements de seguretat. 

o Cada 5 anys: Realització de la prova de pressió de la caldera. 

- Canonades: 

Cada 2 anys: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic dels conductes i de la seva estanquitat, en 

especial, de les connexions, junts i ràcors. Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, 

observant l'absència de corrosions. S'observarà també l'estat dels elements dilatadors. 

- Vàlvules: 

Cada any: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 

- Termòstat:  

Cada any: Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions 
elèctriques, la línia d'alimentació i el funcionament correcte. 

- Radiador:  

Cada any: Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo. Comprovació de 
l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament correcte del radiador i del 
detentor si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites. 

!

  



 



Capítol 1 Treballs previs i d'implantació

1.1 Bastides Preu Amidam
ent

Import

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl!lica fixa formada 

per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases 

regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de 

treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, 

baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, 

col!locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de 

façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i 

el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

8,67 575,0 4.985,25

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl!lica fixa, formada per 

bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases 

regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de 

treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, 

baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida 

col!locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de 

façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,12 575,0 69,00

TOTAL 5.054,25

1.2 Proteccions col!lectives

1 K1521110 m Visera de protecció col!lectiva per a despreniments de façana, de 

volada 1,5 m amb el terç final aixecat a 45º, amb estructura de 

perfils d'acer conformats en fred fixats amb fixacions mecàniques 

cada 3 m, i tela metàl!lica de triple torsió de 13 mm de pas de 

malla i 0,8x0,8 mm de diàmetre, tensada amb filferro de 3 mm de 

diàmetre

22,91 85,0 1.947,35

TOTAL 1.947,35

1.3 Anul!lació instal!lacions

1 K12GF000 u Anul!lació d'instal!lació interior de lampisteria, a la sortida del 

comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 

2 ''

45,27 1,0 45,27

2 K12GG000 u Anul!lació d'instal!lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres 

elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 

200 kVA, com a màxim

226,35 1,0 226,35

TOTAL 271,62

1.4 Desinfeccions, desratitzacions i eliminació plante

1 K1R5Z001 m2 Aplicació de raticida a l'interior d'edificis 0,10 612,5 61,25

2 K1R7Z001 m2 Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis 0,14 612,5 85,75

3 K1RA0002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrrega sobre 

camió o contenidor

16,85 2,0 33,70

TOTAL 180,70

Total capítol 1 7.453,92

PRESSUPOST - REHABILITACIÓ MASIA DE CAN PALETA Capítol 2 Demolicions, enderrocs i moviments de terres Preu Amidam
ent

Import

2.1 Enderrocs i Desmuntatge

1 K215501A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a 

posterior aprofitament

22,57 352,2 7.948,03

2 K215R111 m Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runes sobre camió

29,10 62,0 1.804,20

3 K215FE11 m2 Enderroc d'enllistonat de fusta de coberta, amb mitjans manuals, 

inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball i 

retirada de runa

2,36 257,5 607,70

4 K214AE11 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

35,23 350,5 12.348,12

5 K2143341 m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb 

compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

268,93 86,9 23.367,33

6 K2142711 m3 Enderroc de mur de tàpia, amb mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor

62,53 54,0 3.376,62

7 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,27 93,0 490,11

8 K2140141 m3 Enderroc de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de 

volum aparent, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa 

sobre camió o contenidor

17,10 12,5 213,75

9 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor

145,51 63,1 9.174,41

10 K219D4B1 m2 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, 

amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a 

la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor, amb grau de dificultat baix

34,85 195,6 6.816,66

11 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i 

càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

124,61 9,0 1.121,49

12 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

8,18 810,7 6.631,53

TOTAL 73.899,95

2.2 Movimentsde terres

1 K2211012 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega 

mecànica sobre camió

5,68 550,0 3.124,00

2 K2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en 

tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN

5,51 160,8 885,73

3

K2212422

m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans 

mecànics i càrrega mecànica sobre camió
3,12 11,5 35,88

TOTAL 4.045,61

2.3 Transport de runa

1 K2441260 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 

especials dins de l'obra, amb camió per a transport de 12 t

2,35 185,0 434,75

TOTAL 434,75

Total capítol 2 78.380,31



Capítol 3 Estructura Preu Amidam

ent

Import

3.0 Apuntalament

1 K4C91510 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària 

<= 5 m, amb puntal metàl!lic i tauló

18,96 195,6 3.708,58

TOTAL 3.708,58

3.1 Bigues de fusta

1 K433F154 m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 

cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb 

tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 

(UNE-EN 351-1), col!locada a l'obra recolzada

659,30 25,6 16.851,71

2 K43RP35A m2 Tractament preventiu per a elements de fusta, amb protector 

químic insecticida-fungicida, amb una dotació de més de 0,35 

l/m2, aplicat mitjançant polvoritzador

10,25 277,8 2.847,04

3 K43Z1100 u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta 1,13 112,0 126,56

TOTAL 19.825,31

3.2 Formigó

1 K45818D4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluida i 

grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

119,50 9,5 1.138,84

2 K45918D4 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, 

HA-25/F/10/IIa de consistència fluida i grandària màxima del 

granulat 10 mm, abocat amb bomba

111,13 21,5 2.391,52

TOTAL 3.530,36

3.3 Armadura

1 K4B9M688 m2 Armadura per a l'armadura de sostres amb elements resistents 

AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 

ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, 

elaborada a l'obra i manipulada a taller

2,91 420,0 1.222,20

2 K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades 

B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,34 26543,0 35.567,62

3 K4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en 

barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,37 15,0 20,55

TOTAL 36.810,37

3.4 Obra de fàbrica

1 K4F2BD75 m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de maó calat, 

HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, 

segons norma UNE-EN 771-1, col!locat amb morter de ciment 

CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor 

aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 

6 N/mm2

251,17 45,5 11.428,24

2 K4G211J9 m3 Paredat de gruix variable de pedra sorrenca, de dues cares vistes 

col!locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra amb 

formigonera de 165 l

291,49 15,7 4.585,14

TOTAL 16.013,38

3.5 Llinda

1 K4G72200 m3 Llinda recta de dovelles de pedra de recuperació treballada, amb 

acabat buixardat o amb traça eliminada, col!locada amb morter 

de calç 1:4

2.930,50 1,0 2.813,28

2 K4G73201 m3 Escopidor recte de pedra de recuperació treballada en formes 

geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça 

eliminada, col!locada amb morter de calç 1:4

2.783,91 0,5 1.336,28

3 K45318D4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluida i 

grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

119,50 2,4 285,61

4 K4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades 

B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,34 155,6 208,50

5 K4435111 kg
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades 

per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, 

HEB, HEA, HEM i UPN ref. HEB-100 de la serie PERFILS de 

CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant, col!locat a l'obra

1,63 2452,7 3.997,93

TOTAL 8.641,60

3.5 Estructura metàl!lica

1 K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades 

per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, 

HEB, HEA, HEM i UPN ref. IPN-200 de la serie PERFILS de 

CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant, col!locat a l'obra

1,64 73,9 121,23

TOTAL 121,23

3.7 Reparació maçoneria

1 K4GR2531 m Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de paret feta 

amb pedra, previ repicat i sanejament dels elements soltos, 

segellat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, càrrega manual 

de runa sobre contenidor i transport a dipòsit controlat

13,52 21,0 283,92

2 K4GR14F1 u Grapa amb armadura d'acer en barres corrugades B 500 S per a 

cosit estàtic de paret d'obra de pedra, col!locada en l'orifici 

practicat en l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de 

ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció 

controlada

21,80 10,0 218,00

3 K4GRRE00 m Segellat d'esquerda en parament de pedra amb injecció d'adhesiu 

de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa 

viscositat

41,43 32,0 1.325,76

TOTAL 1.827,68

Total capítol 3 90.478,51



Capítol 4 Coberta Preu Amidam

ent

Import

1 K5221RNK m2 Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, 

com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, 

col!locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb 

formigonera de 165 l

27,44 355,5 9.753,55

2 K5ZA2R02 m Carener ceràmic de teula àrab de recuperació, col!locat amb 

morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

11,58 17,8 206,12

3 K5ZEF32K m Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó 

massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, 

col!locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb 

formigonera de 165 l

55,65 72,1 4.013,48

4 K5ZJ1ACP m Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de 0,6 

mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de desenvolupament, 

col!locada amb peces especials i connectada al baixant

51,90 35,6 1.847,12

5 K5ZJ1ACP m Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de 0,6 

mm de gruix, de diàmetre 100 mm i 40 cm de desenvolupament, 

col!locada amb peces especials i connectada al baixant

32,99 12,9 425,57

6 KD14CB31 m Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, 

de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les 

peces especials i fixat mecànicament amb brides

45,99 29,3 1.347,51

TOTAL 17.593,35

Capítol 5 Tancaments i divisòries

1 K612TRAV m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 

290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma 

UNE-EN 771-1, col!locat amb morter per a ram de paleta 

industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma 

UNE-EN 998-2

30,42 90,1 2.740,84

2 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 

290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-

1, per a revestir, col!locat amb morter mixt 1:2:10

22,40 422,0 9.451,68

3 K614J71N m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 

450x230x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-

1, per a revestir, col!locat amb morter ciment 1:8

12,75 68,2 869,55

TOTAL 13.062,07

Capítol 6 Impermeabilitzacions i aïllaments Preu Amidam

ent

Import

6.1 Aïllament tèrmic horitzontal

1 K7C4W363 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de vidre per a aïllaments 

(MW) UNE-EN 13162 de gruix 30 mm, amb una conductivitat 

tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 0,88235 m2K/W 

amb paper kraft i tel de vidre adherits amb oxiasfalt, col!locat amb 

morter adhesiu

10,25 226,0 2.316,50

2 K7C293C1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 

30 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, 

resistència tèrmica entre 0,96774 i 0,88235 m2K/W, amb la 

superfície rugosa i amb cantell encadellat i recte, col!locada 

sense adherir

7,02 334,4 2.347,49

TOTAL 4.663,99

6.2 Aïllament tèrmic vertical

1 K7C29331 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 

30 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, 

6,52 410,6 2.677,31

TOTAL 2.677,31

6.3 Aïllament hidròfug

1 K7PZ1111 u Sonda de mesura d'electroosmosis, per al sistema combinat de 

electroòsmosi passiva i electroforesi de tractament d'humitats 

141,98 123,7 17.568,61

TOTAL 17.568,61

6.4 Impermeabilitzant

1 K7743260 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al 

vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 

64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament

14,13 561,0 7.926,93

TOTAL 7.926,93

Total capítol 6 32.836,84



Capítol 7 Revestiments Preu Amidam

ent

Import

7.1 Arrebossats, enguixats i elements de guix

1 K81123K4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 

m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a 

l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 

32,5 R

35,50 270,5 9.604,17

2 K81118K0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament horitzontal exterior, a 

més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

21,81 532,2 11.607,94

3 K8121113 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m 

d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola 

A

6,54 571,9 3.739,96

TOTAL 24.952,07

7.2 Enrajolats

1 K8241323 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb 

rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII 

(UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col!locades 

amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-T (UNE-EN 12004) i 

rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

21,00 29,7 623,70

TOTAL 623,70

7.3 Pintat

1 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb 

acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

4,36 571,9 2.493,31

TOTAL 2.493,31

Total capítol 7 28.069,08

Capítol 8 Paviments Preu Amidam

ent

Import

8.1 Subbase

1 K921101J m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 

98 % del PM

32,41 309,2 10.020,52

TOTAL 10.020,52

8.2 Solera

1 K9361765 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de 

gruix 10 cm

13,46 262,2 3.529,21

TOTAL 3.529,21

8.3 Paviment ceràmic

1 K9D11JEK m2 Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 

28x14x1,4 cm, de color vermell, col!locada a truc de maceta amb 

morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

18,75 34,6 648,00

2 K9DAUE10 m2 Paviment exterior antilliscant de rajola de gres extruït sense 

esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, 

col!locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 

12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

38,89 88,2 3.430,10

3 K9DB1133 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma 

rectangular preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col!locat adhesiu C1 

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

34,79 335,5 11.672,05

4 K9D13H0K m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 

28x28x1 cm, de color vermell, col!locada a truc de maceta amb 

morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

23,98 29,7 712,21

TOTAL 16.462,36

8.4 Paviment de formigó

1 K9G117B1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb 

acabat remolinat mecànic

20,95 46,0 964,33

TOTAL 964,33

8.5 Sòcols

1 K9U341AV m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, 

col!locat amb adhesiu per a rajola ceràmica

7,59 247,2 1.876,55

TOTAL 1.876,55

8.6 Esglaons

1 K9V3C11K m Reposició d'esglaó de rajola ceràmica fina en frontal i estesa 

col!locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 elaborat a 

l'obra i graonera de fusta de pi amb acabat envernissat amb dues 

capes de vernís de poliuretà, prèvia capa de protector insecticida-

fungicida

61,76 16,0 988,16

TOTAL 988,16

Total capítol 8 33.841,13



Capítol 9 Tancaments practicables Preu Amidam

ent

Import

9.1 Portes

1 KANV3393 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 

60x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de 90x230 cm

24,81 15,0 372,15

2 KAQD2286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a 

envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura 

interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

98,31 13,0 1.278,03

3 KAQDU025 u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior amb tarja 

superior fixa, xapada amb llistons de fusta de faig per a 

envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura 

interior de fusta, de 160 cm d'amplària i de 200+100 cm d'alçària

462,03 2,0 924,06

4 KAQ1EQ74 u Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm 

de gruix, model català, massissa de 70 cm d'amplària i 190 cm 

d'alçària

164,92 2,0 329,84

TOTAL 2.904,08

9.2 Finestres

1 KAF26574 u Finestra de fusta de roure per a envernissar amb barretes, 

col!locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a 

un buit d'obra aproximat de 75x120 cm, classificació mínima 4 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb 

bastiment sense persiana

152,67 10,0 1526,7

2 KAF26574 u Finestra de fusta de roure per a envernissar amb barretes, 

col!locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a 

un buit d'obra aproximat de 75x160 cm, classificació mínima 4 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb 

bastiment sense persiana

229,13 2,0 458,26

3 KAF26574 u Finestra de fusta de roure per a envernissar amb barretes, 

col!locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a 

un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, classificació mínima 4 

de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 

classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 

12210, amb bastiment sense persiana

279,13 9,0 2512,17

4 KAF26574 u Finestra de fusta de roure per a envernissar amb barretes, 

col!locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a 

un buit d'obra aproximat de 50x80 cm, classificació mínima 4 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb 

bastiment sense persiana

104,73 2,0 209,46

5 KAF26574 u Finestra de fusta de roure per a envernissar amb barretes, 

col!locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a 

un buit d'obra aproximat de 80x70 cm, classificació mínima 4 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb 

bastiment sense persiana

127,39 2,0 254,78

6 KAF26574 u Finestra de fusta de roure per a envernissar amb barretes, 

col!locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a 

un buit d'obra aproximat de 110x120 cm, classificació mínima 4 

de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 

classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 

12210, amb bastiment sense persiana

233,61 1,0 233,61

7 KAF6E574 u Balconera de fusta de roure per a envernissar, col!locada sobre 

bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra 

aproximat de 120x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat 

a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 

d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb 

bastiment sense persiana

431,59 3,0 1294,77

8 KAF6E574 u Balconera de fusta de roure per a envernissar, col!locada sobre 

bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra 

aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat 

a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 

d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb 

bastiment sense persiana

294,23 1,0 294,23

9 KAF6E574 u Balconera de fusta de roure per a envernissar, col!locada sobre 

bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra 

aproximat de 180x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat 

a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 

d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb 

bastiment sense persiana

616,06 1,0 616,06

TOTAL 7.400,04

Total capítol 9 10.304,12



Capítol 10 Instal!lacions d'evacuació Preu Amidam

ent

Import

1 KD111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, 

àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 

mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

21,93 2,7 59,21

2 KD111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, 

àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, 

fins a baixant, caixa o clavegueró

13,92 9,5 132,24

3 KD111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, 

àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, 

fins a baixant, caixa o clavegueró

14,77 9,5 140,32

4 KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B 

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les 

peces especials i fixat mecànicament amb brides

19,14 44,3 847,90

5 KD15B571 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B 

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces 

especials i fixat mecànicament amb brides

14,40 22,5 324,00

6 KD15G371 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B 

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, incloses les peces 

especials i fixat mecànicament amb brides

11,51 11,8 135,82

7 KD15G471 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B 

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, incloses les peces 

especials i fixat mecànicament amb brides

11,95 4,6 54,37

8 KD15G471 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B 

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 63 mm, incloses les peces 

especials i fixat mecànicament amb brides

12,80 24,7 316,16

9 KD15G771 m
Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea 

d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, 

incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

17,65 15,0 264,75

10 KD15G771 m
Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea 

d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 63 mm, 

incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

11,95 10,0 119,50

11 KD3111B6 u Caixa sifònica amb col!locació encastada, de PVC, amb tapa i 

embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 

40 mm i sortida de 50 mm

17,66 7,0 123,62

12 KD5A1400 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=100 mm 6,39 90,0 575,10

13 KDE12342 u Pou clarificador de formigó armat, amb sedimentador de 200 a 

399 l de capacitat i digestor de 600 a 999 l de capacitat, col!locat 

soterrat

1.008,92 1,0 1.008,92

TOTAL 4.101,91

Total capítol 10 4.101,91

Capítol 11 Instal!lacions de calefacció Preu Amidam

ent

Import

11.1 Caldera

1 KE21184H u Caldera sense cremador per a combustibles fluids, de 29,1 kW de 

potència calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i aigua 

calenta sanitària de 3 bar i 100 °C, com a màxim i muntada sobre 

bancada

1.955,85 1,0 1.955,85

TOTAL 1.955,85

11.2 Radiadors

1 KE39X5E3 u Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais de 300 

a 600 mm d'amplària i de 1300 a 1900 mm d'alçària, segons UNE-

EN 442-1, mural, col!locat

984,63 3,0 2.953,89

2 KE39C67B u Radiador de tub d'acer, de 11 elements amb 6 columnes i de 700 

a 950 mm d'alçària, amb muntants de tub d'acer cilíndrics de 25 

mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals arrodonits amb 

radi 25 mm, rosques autocentrants d' 1´´1/4 i acabat amb pintura 

epoxi, segons UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb 

cargols, sense valvuleria

260,93 9,0 2.348,37

3 KE39C67B u Radiador de tub d'acer, de 10 elements amb 6 columnes i de 700 

a 950 mm d'alçària, amb muntants de tub d'acer cilíndrics de 25 

mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb capçals arrodonits amb 

radi 25 mm, rosques autocentrants d' 1´´1/4 i acabat amb pintura 

epoxi, segons UNE-EN 442-1, amb suport per a muntar amb 

cargols, sense valvuleria

210,26 5,0 1.051,30

TOTAL 6.353,56

11.3 Sistema solar

1 KEA1X512 u Conjunt  de 2 captadors solars amb una superfície activa de 3,5 a 

4 m2, amb acumulador d'acer vitrificat de capacitat 300 l i suport 

metàl!lic, amb circuit tancat, col!locat amb fixacions mecàniques

1.665,39 1,0 1.665,39

TOTAL 1.665,39

11.4 Tuberies aigua

1 KF5233B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal, d'1 

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per 

capil!laritat, amb grau de dificultat mitjà i col!locat encastat

7,70 1,0 7,70

2 KF5233B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per 

capil!laritat, amb grau de dificultat mitjà i col!locat encastat

9,10 25,2 229,32

3 KF5233B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 13 mm de diàmetre nominal, d'1 

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per 

capil!laritat, amb grau de dificultat mitjà i col!locat encastat

9,40 15,6 146,64

4 KF5233B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per 

capil!laritat, amb grau de dificultat mitjà i col!locat encastat

9,81 5,9 57,88

5 KF5233B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 20 mm de diàmetre nominal, d'1 

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per 

capil!laritat, amb grau de dificultat mitjà i col!locat encastat

12,83 21,3 273,28

6 KF5233B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 26 mm de diàmetre nominal, d'1 

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per 

capil!laritat, amb grau de dificultat mitjà i col!locat encastat

14,72 22,5 331,20

TOTAL 1.046,02



11.5 Tuberies de calefacció

1 KF5243B2 m
 Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per 

capil!laritat, amb grau de dificultat mitjà i col!locat superficialment

8,22 43,4 356,75

2 KF5243B2 m
 Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per 

capil!laritat, amb grau de dificultat mitjà i col!locat superficialment

8,59 11,4 98,27

3 KF5243B2 m
 Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per 

capil!laritat, amb grau de dificultat mitjà i col!locat superficialment

8,72 5,8 50,84

4 KF5243B2 m
 Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per 

capil!laritat, amb grau de dificultat mitjà i col!locat superficialment

9,00 2,6 22,95

5 KF5243B2 m
 Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per 

capil!laritat, amb grau de dificultat mitjà i col!locat superficialment

10,26 3,1 31,29

6 KF5243B2 m
 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per 

capil!laritat, amb grau de dificultat mitjà i col!locat superficialment

11,58 15,3 177,17

7 KF5243B2 m
 Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, 

d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per 

capil!laritat, amb grau de dificultat mitjà i col!locat superficialment

18,80 5,5 103,40

TOTAL 840,67

Total capítol 11 11.861,49

Capítol 12 Instal!lació de gas Preu Amidam

ent

Import

1 KK310A11 u Dipòsit de gas-oil de 3000 l de capacitat, d'acer (protecció segons 

normes) i situat horitzontalment, soterrat

2.207,09 1,0 2.207,09

2 KK221246 u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada, 

d'1´´ de diàmetre nominal, 0,065 a 0,17 bar de pressió, muntada 

entre tubs

217,95 1,0 217,95

TOTAL 2.425,04

Capítol 13 Instal!lacions elèctriques

1 KG111591 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 160 A, segons 

esquema unesa número 7 i encastada

208,31 1,0 208,31

2 KG143102 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl!lica, per a una 

filera de nou mòduls i muntada superficialment

19,37 1,0 19,37

3 KG22KA11 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 40 mm de diàmetre 

nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa 

dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,83 200,0 366,00

4 KG511732 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 

400 V, de 20 A i muntat superficialment

90,95 1,0 90,95

TOTAL 684,63

Capítol 14 Instal!lació d'enllumenat

1 KH134220 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i 

difusor de lamel!les d'alumini acabat especular, nombre de tubs 

fluorescents 1 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura 

de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color 

Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer 

galvanitzat en calent pintat blanc, grau de protecció IP 207, A.F., 

muntada superficialment al sostre

125,40 51,0 6.395,40

2 KH114324 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i 119,45 6,0 716,70TOTAL 7.112,10

Capítol 15 Lampisteria i aparells sanitaris



1 KJ12M9CC u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x900 mm, de color 

blanc, preu superior, encastat al paviment

693,49 1,0 693,49

2 KJ11ADB1 u Banyera angular de material acrílic de 1400 mm de costat, de 

color blanc, per a revestir, col!locada sobre suports de totxana
560,45 1,0 560,45

3 KJ13K21B u Lavabo de planxa d'acer esmaltat brillant, senzill, d'amplària 53 a 

75 cm, de color blanc, preu alt, encastat a taulell

49,40 3,0 148,20

4 KJ14CB1Q u Inodor de gres esmaltat mat, de sortida horitzontal, amb seient i 

tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació 

incorporats, de color blanc, preu mitjà, col!locat sobre el paviment 

i connectat a la xarxa d'evacuació

251,71 3,0 755,13

5 KJ18LMAT u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i 

escorredor, de 110 a 120 cm de llargària, acabat brillant i de 50 a 

60 cm d'amplària, preu mitjà, col!locada sobre moble

106,75 1,0 106,75

6 KJ1ZA112 m Sòcol per a plat de dutxa de resines de 10 cm de color blanc, fixat 

a pressió i segellat amb silicona

49,25 2,5 120,66

7 KJ21C13K u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa, mural, 

encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 

1/2´´ i dues sortides de 1/2´´ per a banyera i de 1/2´´ per a dutxa

85,21 2,0 170,42

8 KJ2311CG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre 

taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb 

desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues 

entrades de maniguets

76,56 3,0 229,68

9 KJ285ACG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada 

superficialment, d' acer inoxidable preu mitjà, amb broc giratori de 

fosa, amb dues entrades de maniguets

186,91 1,0 186,91

10 KJ3237GG u Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable 

incorporada, de PVC de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal 

de PVC

54,74 1,0 54,74

11 KJ3317N7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de 

PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de 

PVC

9,69 3,0 29,07

12 KJ3847F7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta 

incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o 

a un sifó de PVC

14,40 1,0 14,40

13 KJAB1321 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 200 l de capacitat, 

amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, col!locat en 

posició vertical amb fixacions murals i connectat

1.082,27 1,0 1.082,27

14 KJM11405 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de 

diàmetre nominal 1´´, connectat a una bateria o a un ramal

1.549,65 1,0 1.549,65

TOTAL 5.701,82

Capítol 16 Instal!lació de telecomunicacions

1 KP141222 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus 

universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada

16,49 1,0 16,49

2 KPD4AB20 u Caixa de registre de pas per a instal!lacions d'ICT, amb base de 

material plàstic i tapa aïllant, de tipus B, de 100x100x40 mm, 

encastada

4,29 1,0 4,29

3 KPD2A1D1 u Registre principal per a instal!lacions d'ICT, amb cos de polièster 

reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa de muntatge de 

fusta hidrofugada, de 440x650x250 mm, muntat superficialment

201,96 1,0 201,96

4 KPD5A010 u Caixa de registre de terminació de xarxa per a instal!lacions 

d'ICT, amb base de material plàstic i tapa aïllant, de 100x170x40 

mm, encastada

22,50 15,0 337,50

TOTAL 560,24

PRESSUPOST TOTAL DE LA REHABILITACIÓ "
344.466,56




