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RESUM 

 

L’objectiu del Projecte Final de Grau “Adaptar un edifici per a discapacitats” és aconseguir adaptar 

un bloc de pisos antic destinat a l’ús habitual de vivenda amb persones amb totes les facultats 

plenes a persones amb discapacitats. 

 

Per aquest motiu s’han estudiat els diferents tipus de discapacitats i les necessitats específiques 

associades  a cada una per dissenyar un conjunt de habitatges en un edifici existent,  i que sense 

modificar la seva estructura, estigui adaptat perquè aquests usuaris puguin desenvolupar la seva 

vida diària minimitzant les barreres i dificultats que la construcció tradicional els hi posava. 

 

L’edifici existent, situat al terme municipal de Camprodon, és antic, sense ascensor i amb moltes de 

les instal·lacions obsoletes. Disposa de set habitatges i tres locals comercials distribuïts en planta 

soterrani, planta baixa, dues plantes pis i una planta àtic. 

 

A la reforma, destinarem aquests habitatges a persones amb discapacitats amb equipaments 

adaptats a les diferents discapacitats, distribuint-los de tal manera que a la planta baixa hi trobem 

una persona de la tercera edat, a la planta primera dues persones amb discapacitat motrius, a la 

planta segona dues persones amb discapacitat visual i una amb discapacitat auditiva i, finalment, a 

la planta àtic una persona amb discapacitat intel·lectual. Es conservaran els locals existents situats 

a la planta baixa i s’utilitzarà l’espai del local de la planta soterrani per al recinte de les 

instal·lacions, ja que l’alçada lliure a l’interior de l’espai és inferior a 2,50 m. 

 

Per a la realització d’aquesta reforma es contemplen les necessitats especifiques associades a les 

seves discapacitats i s’aporten les solucions constructives i tecnològiques per a facilitar la seva vida 

diària. 

 

A més a més, també es renovaran totes les instal·lacions necessàries dins els habitatges i 

s’inclouran algunes instal·lacions no existents com el gas, un sistema d’extinció d’incendis, les 

plaques solats i la domòtica. 
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1. INTRODUCCIÓ 

  

PER QUÈ VOLEM REFORMAR 

El projecte d’un edifici d’habitatges gairebé sempre està destinat a l’ús per a persones amb totes les 

seves capacitats físiques i psíquiques plenes. La possibilitat que un habitatge l’ocupi una persona 

amb cadira de rodes no es contempla i l’adaptació de la llar d’aquesta persona a les noves 

necessitats en què es troba en el moment que perd les seves capacitats motrius és complicada i 

molt cara, sense tenir en compte les barreres arquitectòniques que es troba dins el propi habitatge, 

i que moltes vegades no es poden solucionar per manca d’espai o mitjans. 

 

Actualment la medicina ha avançat i l’esperança de vida d’una persona cada cop és més elevada, 

fet que permet que restin més temps en el mateix habitatge, el qual ha d’estar preparat per a 

qualsevol circumstància de la vida diària. La intenció de la reforma és que tot tipus de persones, 

independentment de la seva discapacitat, puguin viure amb independència i, sobretot, qualitat. 

 

El ventall dels tipus de persona a les quals podríem haver destinat els habitatges és molt ampli, per 

aquest motiu hem triat uns perfils concrets, tot i que l’existència d’un edifici així seria extraordinari.  

Cadascun dels habitatges de l’edifici el destinarem a un perfil de persona diferent, per tant hi haurà 

criteris de disseny diferents a seguir segons el perfil.  

 

QUÈ VOLEM REFORMAR 

La reforma serà bàsicament interior, ja que no tocarem l’estructura de l’edifici ni els tancaments 

exteriors. Cadascun dels habitatges de l’edifici el destinarem a un perfil de persona diferent, per 

tant hi haurà criteris diferents a seguir segons aquest perfil. S’intentarà mantenir el màxim de 

tancaments interiors per intentar produir el mínim d’enderrocs possibles. Mantindrem el nombre 

d’habitatges existents i intentarem que l’edifici canviï el mínim possible. 

 

COM VOLEM REFORMAR 

El primer criteri que necessitem és l’adaptació de les zones comunitàries, i fer-les accessibles per a 

tot tipus d’usuari. En conseqüència, la intervenció més important és la instal·lació d’un ascensor a 

l’escala per fer accessibles les plantes de l’edifici. Perquè aquest tingui cabuda dins, o a prop, del 

recinte de l’escala s’han ampliat els replans d’accés als habitatges. Hem aprofitat que canviàvem 

l’accés als pisos per a sectoritzar les plantes, i s’ha ubicat una porta tallafocs entre el replà del 

habitatges i l’escala.  

S’actuarà a mesura que s’entra a l’edifici. Actualment, a l’entrada hi ha un petit graó per entrar del 

carrer a l’edifici, aquest s’enderrocarà i es substituirà per una petita rampa. Al rebedor d’entrada de 

l’edifici existeixen unes escales per accedir a l’escala i a l’habitatge de la planta baixa, aquestes 

escales s’enretiraran i es complementaran amb una rampa que salvarà l’altura fent un recorregut 

pel rebedor. Els replans de l’escala, com ja s’ha indicat anteriorment, s’ampliaran per donar cabuda 

a l’ascensor. Perquè aquest replà sigui accessible, és necessari que s’hi pugui incloure un cercle de 

1,5 m de diàmetre per permetre el gir i el trànsit d’una cadira de rodes. També és important que 

l’escala tingui una amplada mínima d’1 m per a la possible evacuació en cas d’emergència o 

incendi. 

Tots els habitatges tindran les mides dels passos adaptables a una cadira de rodes, per això els 

passadissos tindran una amplada mínima d’1 m en trams rectes i de 1,20 m en trams en forma 

d’”L“. Les instal·lacions dels habitatges es faran de nou, ja que són antigues i moltes d’elles no 

compleixen amb el que exigeix el CTE. Així mateix, s’hauran d’incloure instal·lacions no existents 

fins al moment com el gas, la incorporació de domòtica, el sistema d’extinció d’incendis i les 

plaques solars. 
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2. PROJECTE REFORMA 

 

A. EXPLICACIÓ DE L’ENTORN 

 

L’edifici objecte del projecte està situat al municipi de Camprodon, 

població de la comarca del Ripollès, província de Girona. 

Camprodon es troba en plena serralada dels Pirineus Catalans, 

situat a 120 km de Barcelona i a 75 km de Girona; pertany a la 

vall que porta el seu mateix nom, i hi conflueixen els rius Ter i 

Ritort. Disposa de variades botigues, places, avingudes, passeigs 

frondosos i  barris residencials. 

 

El terme de Camprodon és un dels més grans de la vall de 

Camprodon, gràcies a l'annexió dels termes de Freixenet i dels pintorescs pobles de Rocabruna i 

Beget. 

 

Gràcies a la seva natura generosa, Camprodon té una tradició de molts anys dins el món 

excursionista i del turisme; el seu bell paisatge convida a fer llargues caminades; els seus dos rius i 

l'abundància de fonts urbanitzades constitueixen un 

passeig ideal, i el seu clima, d'abundants neus a 

l'hivern per als practicants de l’esquí, fa que sigui un 

lloc idoni per al turista. 

El Turisme a Camprodon hi ha estat present des de 

principis del S. XIX amb l'arribada dels primers 

excursionistes i persones importants de la burgesia 

barcelonesa que van edificar les seves mansions 

d'estiueig en els dos grans passeigs, La Font Nova i 

Passeig Maristany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. EDIFICI EXISTENT 

 

L’edifici a reformar és situat al carrer València, un dels carrers principals del municipi, en el número 

54. Es tracta d’un edifici de construcció de l’any 1800, però que ha sofert constants reformes i 

divisions horitzontals, l’última, i la que consta al registre del cadastre és de l’any 1988. 

És un edifici plurifamiliar amb 333 m2 de superfície de parcel·la i 1482 m2 de superfície construïda, 

repartits en una planta soterrani, planta baixa, dues plantes pis i planta àtic. Conté 3 façanes, la 

posterior llinda amb el riu Ritort, orientada a sud, la principal amb el carrer València, orientada a 

nord, i la lateral amb un carreró de vianants que va a parar al riu, la Baixada de la Font de la 

Cordera que es troba orientada a l’est. 

Els espais de l’edifici actualment es troben distribuïts de la següent manera:  

- Planta soterrani: un local comercial destinat a botiga d’antiguitats. 

- Planta baixa: hi ha l’entrada a l’edifici des del carrer València. Hi ha dos locals comercials, un 

destinat a una fruiteria i l’altre a una botiga de pells, així com un habitatge de 85 m2 que 

dóna a la façana sud i est. 

- Planta primera: dos habitatges, un de 115 m2 amb terrassa a la façana sud i obertures a les 

façanes nord i est, i l’altre de 120 m2 amb terrassa a la façana sud i obertures a la façana 

nord. 

- Planta segona: tres habitatges, un d’ells de 100 m2 amb terrassa a la façana sud i obertures 

a la façanes nord i est, un altre de 65 m2 amb terrassa a la façana sud, i el tercer de 60 m2 , 

que té la terrassa orientada a la façana nord. 

- Planta àtic: un habitatge de 130 m2 orientada a totes les façanes. 

 

ESTRUCTURA 

L’estructura de l’edifici existent consisteix en un forjat unidireccional ceràmic amb parets de càrrega 

de pedra amorterades.  

 

Els forjats de l’edifici tenen un espessor 0,40 m i estan construïts amb biguetes de formigó i 

revoltons ceràmics, més la capa de compressió de formigó. Es recolzen a les parets de càrrega que 

es situen a les façanes i parets que conformen el forat d’escala.  

 

Les parets de càrrega són les originals de l’any 1800, de construcció tradicional, per tant ens 

trobem amb unes parets de pedra amorterades d’espessor 0,6 m, sense cambra d’aire ni aïllament 

de cap tipus. Aquestes, en l’intradós, es troben revocades amb guix i pintades amb pintura plàstica. 

La fonamentació de l’edifici està construït amb sabates corregudes sota les parets de càrrega i de 

façana. 

L’estructura es troba en bon estat i compleix els requisits de seguretat exigits pel CTE-SE. 
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ACABATS EXTERIORS 

Les façanes es troben revestides amb un morter monocapa per a la impermeabilització i decoració, 

acabat amb àrids projectats, color blanc i salmó d’espessor 30 mm, armat i reforçat amb malla 

antiàlcalis, aplicat sobre una capa de morter d’unió de 5 mm d’espessor. 

Les obertures de les façanes tenen un tancament de finestres batents de fusta amb vidre simple. 

Les fusteries es troben malmeses a causa del pas del temps, les condicions atmosfèriques i la 

manca de manteniment. 

 

COBERTES 

La coberta de l’edifici és inclinada invertida a tres aigües; i el material emprat per a l’acabat és 

pissarra sobre un forjat inclinat. 

 

A la planta baixa i la planta segona disposem de cobertes planes transitables, construïdes sobre una 

continuació volada del forjat, i tenen un acabat de panot sobre el qual s’hi ancora la barana de forja 

metàl·lica. 

 

La terrassa a la que s’accedeix des de la planta primera està construïda sobre el forjat superior de 

la planta baixa com a coberta plana transitable, amb acabat de panot sobre el qual s’hi ancora la 

barana de forja metàl·lica. 

 

ZONES COMUNITÀRIES 

L’accés a l’edifici es realitza mitjançant un portal de fusta de 2,40 m x 3,60 m, que antigament es 

destinava a l’entrada de carros i que conté detalls de ferro forjat. Aquest dóna accés al vestíbul de 

l’edifici, que permet arribar a l’escala principal i als diferents habitatges. El paviment del vestíbul és 

el mateix que s’utilitza en les terrasses, de panot. Les parets es troben enguixades i pintades de 

color blanc, igual que el sostre amb bòbiles. 

 

Atès que l’edifici és antic, l’escala reflecteix la quantitat de reformes i divisions horitzontals que ha 

patit. Així, el paviment i l’amplada són variables en funció de les plantes de dins l’edifici. El primer 

tram, i el més antic, des de la planta baixa fins a la planta primera té una amplada de 1,5 m i no 

s’hi troba la continuïtat d’alçades en els graons, amb un rang de variacions de fins a 3 cm, amb 

acabat de pedra. El segon tram, des de la planta primera a la planta segona, té una amplada de 

0,80 m, el rang de variacions en les contrapetges és de fins a 2 cm, i l’acabat és de peces de granit. 

L’últim tram, i el més actual, des de la planta segona fins a la planta àtic és el més uniforme de 

tots, amb una amplada de 0,65 cm i acabat de paviment ceràmic amb cantells de fusta. Al llarg del 

recorregut de l’escala trobem una continuïtat de barana que disposa de materials diferents, essent 

el primer tram de forja, i els altres dos metàl·lics amb passamà de fusta. 

 

Les portes d’entrada als habitatges són de fusta i el seu disseny es correspon amb l’any en què es 

va realitzar la reforma. 

Els comptadors es troben a la planta baixa, les claus de pas a l’entrada dels habitatges, i no 

existeixen conductes tècnics registrables. 

 

INTERIORS 

Actualment els habitatges es troben dissenyats interiorment de la mateixa manera. 

Els tancaments interiors dels habitatges són envans de fàbrica de maó de 10 i 5 cm amb 

revestiment de guix i pintura plàstica. L’intradós de les façanes també està recobert de revestiment 

de guix i pintura plàstica. Els acabats dels envans i les parets de les cuines i banys són d’enrajolat 

amb gres ceràmic. 

Els tancaments entre habitatges són envans de 15 cm d’espessor, revestits per ambdós costats 

amb guix i pintura plàstica. 

Els paviments dels habitatges són de parquet natural de roure, excepte a cuines i banys on hi ha 

gres porcel·lànic. 

Els sostres de l’habitatge també estan revestits amb guix i pintura, excepte a cuines i banys on hi 

ha fals sostre registrable de plaques de guix. 

Les portes de l’interior dels habitatges són de fusta amb una amplada lliure de 0,70 m. 

Les cuines i banys estan equipades amb les peces i electrodomèstics convencionals per a l’ús 

domèstic. 

Les instal·lacions en l’edifici són bàsiques. L’edifici disposa únicament d’instal·lació d’aigua, 

electricitat i telecomunicació bàsica. Hi ha habitatges que no disposen de presa de telèfon ni 

Internet. Tots els aparells de calefacció, plaques de cocció i escalfadors són elèctrics o de gas butà. 
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C. NECESSITATS DERIVADES DE LES DISCAPACITATS 

 

QUÈ ÉS LA DISCAPACITAT? 

Segons l’OMS, una discapacitat és tota restricció o absència (causada per una deficiència) de la 

capacitat de realitzar una activitat en la forma o dins del marge que es considera normal per a un 

ésser humà. A la Constitució Espanyola de 1978 i a la legislació catalana s’utilitza el terme 

disminuït; la Llei d’Integració Social del Minusvàlid (LISMI) utilitza el mot minusvàlid i actualment 

s’utilitza el terme discapacitat. 

A la nova CIF (Classificació Internacional del Funcionament, Discapacitat i Salut), la discapacitat és 

un terme que inclou els dèficits, limitacions en l’activitat i restriccions en la participació. Denota els 

aspectes negatius de la interacció entre l’individu (amb una condició de salut) i el seu entorn 

(factors contextuals i ambientals). 

El concepte de persona amb discapacitat ha evolucionat, doncs, amb la consciència progressiva que 

els entorns restrictius incideixen negativament i limiten el desenvolupament personal. Avui dia, la 

discapacitat s’entén com una situació que amb els suports oportuns no ha d’impedir el 

desenvolupament d’una vida amb qualitat. 

Al món hi ha 500 milions de persones amb discapacitat física, intel·lectual o sensorial. L’any 1999, 

gairebé el 9% de la població espanyola tenia algun tipus de discapacitat. Entre els 6 i els 64 anys hi 

havia 1.405.992 persones, el 4,59% de la població. A Catalunya, el total de persones amb 

discapacitat és de 564.513, el 9,8% de la població, que es redueix a 224.960 persones, el 4,8%, 

quan es parla de persones amb discapacitat entre 6 i 64 anys.  

 

DETERMINACIÓ DELS PERFILS 

Les particularitats de les persones amb discapacitat són gairebé tantes com el nombre de persones 

en aquesta situació. Tot i això, ha calgut definir diferents grups abans de prosseguir el 

desenvolupament d’aquesta reforma per poder donar un tractament homogeni. Els grups que s’han 

definit estan classificats per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona (IMD). 

Són grups heterogenis entre ells, amb la finalitat de cobrir de la manera més realista possible tot el 

col·lectiu de persones amb discapacitat. 

Hi ha diferents formes per classificar la discapacitat, però cap d’elles s’adequa completament a les 

necessitats del projecte. Una d’elles és la classificació oficial de la discapacitat. Es dictaminen 

diferents percentatges de discapacitat i s’atorguen certificats que, a efectes pràctics, consideren 

tres casos diferents: les persones amb discapacitat amb una afectació d’entre el 33% i el 64%, 

d’entre el 65% i el 74%, i amb afectació superior al 75%. Aquesta classificació no es prou clara per 

definir els perfils del nostre projecte perquè determina els grups en funció del grau de discapacitat i 

no en funció de les necessitats perquè aquestes persones puguin assolir una vida tan autònoma 

com sigui possible i amb qualitat. 

L’institut Municipal de Persones amb Discapacitats defineix tretze perfils a partir dels cinc tipus de 

discapacitat i de les necessitats de suport de cadascun d’ells, de les escales de classificació, dels 

costos addicionals units a la discapacitat i de les opinions d’experts. 

 

El col·lectiu amb discapacitat física es divideix en els tres grups següents: 

 - Grup 1. Grup format per persones amb dificultats per desplaçar-se però amb les habilitats 

de manipulació i comunicatives intactes. Com a conseqüència de la seva situació, són autònomes 

per realitzar la majoria d‘activitats de la vida diària i només requereixen ajuda puntual. 

 - Grup 2. Grup format per persones amb dificultats per desplaçar-se i per manipular fins a 

cert grau. També poden tenir afectades les capacitats comunicatives. Per tant, requeriran ajuda per 

a la majoria de les activitats de la vida diària i per fer transferències entre, per exemple, la cadira 

de rodes i el llit. 

 - Grup 3. Aquest grup està format per persones amb dificultats per desplaçar-se, manipular i 

probablement també per comunicar-se. També es consideren aquelles persones amb greus 

problemes de comunicació, tinguin o no el desplaçament i la manipulació afectats en major o menor 

grau. Per tant, requeriran suport personal de manera continuada per a les activitats de la vida 

diària, les transferències i per a altres activitats de la vida. 

 

Les persones amb discapacitat intel�lectual s’han agrupat en tres grups: 

 - Grup A. Grup format per persones amb discapacitat intel·lectual lleu. Com a conseqüència 

de la seva situació són autònomes per realitzar la majoria d’activitats de la vida diària però 

necessiten suport del tipus supervisió i requereixen ajuda per prendre certes decisions. 

 - Grup B. Grup format per persones amb discapacitat intel·lectual mitjana. Per tant, 

requereixen ajuda per a la majoria de les activitats de la vida diària i també per a altres activitats 

de la vida. Necessiten suport del tipus acompanyament. 

 - Grup C: Persona amb greu discapacitat intel·lectual. Requereix suport constant per a les 

activitats de la vida diària i per a d’altres. Necessita tutela permanent i ajuda personal constant. 

 

Les persones amb discapacitat visual s’han dividit en dos grups: 

 - Resta visual. Grup format per persones amb una greu discapacitat visual però que encara 

conserven una resta visual. Això els permet, per exemple, desplaçar-se sense bastó o gos pigall 

gràcies a ajuts tècnics visuals. Són completament autònomes i no necessiten ajuda per a les 

activitats de la vida diària. 

 - Ceguesa total. Persones amb discapacitat visual total, pel que necessiten ajuts tècnics per 

millorar la seva qualitat de vida. També necessiten suport puntual, sobretot pel que fa a 

desplaçaments o a la realització de certes activitats de la vida diària. 
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Les persones amb discapacitat auditiva s’han classificat en dos grups en funció del llenguatge 

principal que escullen per comunicar-se (llenguatge oral o llengua dels signes), tot i que hi ha 

persones que coneixen ambdós sistemes comunicatius. 

 - Persones que utilitzen el llenguatge oral. Està format per persones amb hipoacúsia de 

diferents graus i que opten per comunicar-se mitjançant el llenguatge oral amb el suport d’ajuts 

tècnics (pròtesis auditives: audiòfons o implant coclear) i/o la lectura labial. Són autònomes però 

requereixen ajuda especialitzada proporcionada per especialistes del tipus logopeda, transcripció, 

etc. El grau de sordesa i el seu moment d’aparició (sordesa de naixement o sordesa per accident 

amb coneixement de parla) incideixen en la intensitat i tipus d’ajut especialitzat. 

 - Persones que utilitzen la llengua dels signes. Segment format per persones amb hipoacúsia 

de diferents graus i que opten per comunicar-se mitjançant la llengua dels signes. Són autònomes 

però requereixen ajuts tècnics i suport proporcionat per especialistes del tipus intèrprets de la 

llengua dels signes, etc. 

 

Les persones amb malaltia mental s’han classificat en tres grups: 

- Grup X. Grup format per persones amb malaltia mental però que, si segueixen el tractament 

proposat, aconsegueixen estabilitat. Com a conseqüència de la seva situació són autònomes per 

realitzar la majoria d‘activitats de la vida diària i només requereixen d’una supervisió periòdica. 

- Grup Y. Perfil compost per persones amb malaltia mental que tot i seguir el tractament proposat, 

requereixen acompanyament. Per tant, necessiten ajuda per a diverses activitats de la vida diària i 

control continu. 

- Grup Z. Segment format per persones amb malaltia mental, l’estat de les quals és greu tot i el 

seguiment mèdic. Conseqüentment, necessiten suport personal continuat i suport per a les 

activitats de la vida diària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECESSITATS DE L’HABITATGE SEGONS L’USUARI 

Atès que disposem de set habitatges, hem triat una discapacitat amb un grau determinat per a 

cadascun dels habitatges distribuïts de la següent forma: 

 

- Planta Baixa. Tot i que no està contemplat com a discapacitat, s’ha cregut necessari destinar un 

habitatge a una persona de la 3a edat. S’ha ubicat a la planta baixa per la seva proximitat al carrer, 

que permet facilitar certes activitats de la vida diària. 

S’ha trobat que aquesta persona necessita d’ajudes tècniques o d’elements per al desenvolupament 

de les seves activitats de vida diària, aquestes són: 

1. Punts de recolzament per evitar caigudes en cas de marejos o inestabilitat. 

2. Elements de seguretat per a un possible deteriorament mental, que es podria anar 

desenvolupant al llarg de la vida. 

3. Activació d’elements automàtics per evitar oblits en electrodomèstics i instal·lacions usuals. 

4. Mesures de seguretat en cas d’accidents, averia o oblits. 

5. Facilitat d’accés als elements d’ús diari per afavorir la comoditat en cas de deteriorament 

físic. 

6. Tot i aquestes mesures, també s’ha cregut necessària la instal·lació d’altres avisos en cas 

que hi hagi pèrdua de les facultats auditives i d’atenció. 

 

- Planta Primera. Aquesta planta s’ha destinat per a persones amb discapacitat física. Es considera 

que és important ubicar a la mateixa planta discapacitats similars i aquesta és la que té els 

habitatges amb més superfície. 

1r 1a. Es destina aquest habitatge a una persona amb discapacitat física del grup 2, que té 

dificultats en desplaçar-se i en la manipulació d’objectes. La persona que hi habita té la necessitat 

d’utilitzar una cadira de rodes i pot necessitar l’assistència d’algú per realitzar les activitats de la 

vida diària. S’ha triat aquest habitatge perquè té més habitacions que l’altre de la mateixa planta. 

1r 2a. Es destina aquest habitatge a una persona que té una discapacitat física de grau 1. Té 

dificultats per desplaçar-se i necessita de l’ús de cadira de rodes. 

Les necessitats d’una persona amb discapacitat física de grau 1 i de grau 2 són molt semblants, tot 

i que el grau 2 és més restrictiu i es tindrà en compte aquest cas per als dos habitatges. Aquestes 

necessitats, que es solucionaran amb ajudes tècniques i constructives, són: 

1. Activació d’elements automàtics per aconseguir més comoditat i confort. 

2. Mesures de seguretat en cas d’accidents o averia. 

3. Facilitat d’accés als elements d’ús diari per afavorir la comoditat ja que la mobilitat es troba 

limitada. 

4. Aquestes persones tindran certes limitacions d’espai perquè per al seu desplaçament 

utilitzen una cadira de rodes. 
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- Planta Segona. Els habitatges d’aquesta planta són els de menor superfície. S’han destinat a les 

persones que no necessiten tant espai de pas. 

2n 1a. Aquest habitatge està destinat per a una persona amb discapacitat visual parcial que encara 

conserva restes visuals. 

2n 3a. Aquest habitatge està destinat a una persona amb una discapacitat visual de ceguesa total. 

S’ha triat aquest habitatge per al perfil de ceguesa total perquè és el que té una superfície menor i 

d’aquesta manera serà més fàcil l’adaptació al pis i arribar a qualsevol habitació. 

Les necessitats de la persona amb ceguesa total i de la parcial, atès que tenen el mateix tipus de 

discapacitat, poden assimilar-se en les necessitats d’un cec parcial, ja que aquest necessita 

elements més accentuats. 

Aquestes necessitats, que es resolen amb ajudes tècniques i constructives, són: 

1. Mesures de seguretat en cas d’accidents o averia. 

2. Activació d’elements automàtics per aconseguir més comoditat i confort. 

3. Facilitat d’accés als elements donada la seva discapacitat. 

4. Ajuts que solucionen les limitacions visuals que pateixen. 

 

2n 2. Es destinarà aquest habitatge a una persona amb discapacitat auditiva. Aquesta persona 

utilitza la llengua dels signes, tot i que té la capacitat de llegir els llavis. S’ha triat aquest habitatge 

perquè és el més gran dels tres que hi ha en aquesta planta. 

Tot i que les necessitats d’una persona amb discapacitat auditiva són menors que les de la resta de 

persones que habiten en l’edifici, en contemplarem i solucionarem les següents: 

1. Mesures de seguretat en cas d’accidents o averia. 

2. Activació d’elements automàtics per aconseguir més comoditat i confort. 

3. Ajuts que solucionen les limitacions acústiques que pateixen. 

 

- Planta Àtic. En aquesta planta només hi ha un habitatge i s’ha destinat a una persona amb un 

perfil de discapacitat intel·lectual de grup B, els quals necessiten ajuda del tipus acompanyament 

per realitzar les activitats de la vida diària. 

Per poder realitzar la seva vida amb independència i comoditat, s’han contemplat les següents 

necessitats resolubles amb ajudes tècniques. 

1. Mesures de seguretat en cas d’accidents, averia o oblits. 

2. Activació d’elements automàtics per evitar oblits. 

3. avisos de seguretat en cas de falta de memòria. 

4. Ajuts tècnics que solucionen algunes de les limitacions de la discapacitat intel·lectual. 

 

 

 

D. SOLUCIONS DERIVADES DE LES NECESSITATS  

 

Per tal d’aportar millores i solucions a l’edifici existent s’adoptaran un seguit de mesures per 

millorar l’accessibilitat i el dia a dia a les persones discapacitades. Cada habitatge tindrà unes 

mesures específiques en funció de l’usuari i les zones comunitàries hauran de ser accessibles per a 

tots ells. 

 

ZONES COMUNES 

L’entrada a l’edifici existent conté un graó que no permetria el pas a gent amb cadira de rodes 

sense l’ajuda d’algú altre. Per aquest motiu es farà una petita rampa per salvar aquest desnivell. 

Per el mateix motiu, al rebedor de l’edifici es construiran rampes amb un desnivell del 10% per 

poder accedir al replà de l’ascensor i a les escales que donen accés a l’habitatge. A més a més, tant 

el rebedor com les escales generals dels habitatges i els replans dels habitatges disposen d’un 

sistema de llums temporitzats amb sensor de presència per activar els llums sense necessitat 

d’haver de pitjar cap botó. 

També es col·locarà un ascensor per poder arribar a totes les plantes. Tindrà un indicador lumínic i 

de veu per a cada plana on s’atura i els botons de les plantes s’indicaran amb números aràbics i 

codi braile. 

 

LOCALS 

Per complir amb les mesures d’accessibilitat, el local 1 disposarà d’una rampa amb un desnivell del 

10% perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir-hi sense problema. Pel que fa al 

local 2, com que no és tan ample, es col·locarà una plataforma elevadora per a cadira de rodes. 

Tots dos locals disposaran d’un bany adaptat per a minusvàlids, amb un espai que permeti inscriure 

una circumferència de 1,20 m per poder moure’s amb una cadira de rodes i també comptarà amb 

baranes de PVC per poder accedir als inodors. 

 

HABITATGES 

Tots els habitatges comptaran com a mesura de seguretat amb diferencials rearmables. 

 

PLANTA BAIXA 

Al ser un habitatge destinat a una persona de la tercera edat, es col·locaran baranes metàl·liques a 

l’entrada, al passadís i a la cuina perquè l’usuari pugui recolzar-se per ajudar a evitar possibles 

caigudes. Tenint en compte que aquesta persona pot patir un deteriorament físic, també 

s’adaptaran els banys de manera que li sigui més fàcil accedir als diferents aparells. Per aquest 

motiu es col·locaran baranes de PVC al costat dels inodors i es posarà una cadira a la banyera i una 

altra de plegable a la dutxa per poder seure. 



ADAPTAR UN EDIFICI PER A DISCAPACITATS 
 
 

 
 - 12 - 

D’altra banda, es col·locarà un interruptor general de llums tant a l’entrada com al costat del llit per 

poder tancar-los tots en cas d’oblit sense la necessitat d’aixecar-se. A l’entrada de l’habitatge 

s’instal·larà un memoràndum que permetrà a l’usuari repassar si s’ha deixat de fer alguna de les 

tasques diàries. Les aixetes tant del bany com de la cuina seran automàtiques.  

Per afavorir les mesures de seguretat, la cuina s’ha adaptat amb la col·locació d’una placa de cocció 

de vitroceràmica per si mai es deixa el foc encès. En el cas del bany s’instal·larà un termòstat 

programable que permetrà que aquesta persona no hagi de graduar l’aigua ja que disposa d’un 

programa que permet que l’aigua surti sempre a la mateixa temperatura. Altres mesures de 

seguretat establertes són les càmeres DAI, que estaran repartides per cada estança de l’habitatge. 

Aquestes permetran detectar possibles incendis i caigudes i avisaran als serveis d’emergències. 

També es col·locarà una presa de telèfon al lavabo per si té la necessitat de trucar per alguna 

urgència. 

Es tindrà en compte l’activació d’elements automàtics per evitar oblits. Per això es col·locarà una 

campana extractora automàtica que s’activarà quan detecti fums. De la mateixa manera, els llums 

del passadís també seran automàtics i temporitzats, la calefacció programable i les persianes 

programables i elèctriques. Amb aquestes mesures l’usuari no haurà de patir per activar aquests 

aparells i equips. 

També es col·locarà un avisador lumínic i acústic en un comandament que emet avisos per a la 

rentadora, rentaplats, porter automàtic i timbre. 

Com a mesures per a la facilitat d’accés, el forn i el rentaplats seran elevats i els armaris de cuina 

motoritzats. D’altra banda, el telèfon de la dutxa serà d’altura regulable. 

 

PLANTA PIS 

Per als habitatges de les plantes pis es tindran en compte les limitacions que poden tenir les 

persones amb cadira de rodes. 

Per aquest motiu es col·locaran elements amb detecció automàtica. Així tots els llums de l’habitatge 

tindran sensor de presència que s’activaran amb el moviment. Les portes també s’obriran 

automàticament quan detectin la presència de l’usuari. Pel que fa al bany, les aixetes s’obriran 

automàticament en col·locar-hi les mans a sota. Finalment, igual que a l’habitatge de la planta 

baixa, la calefacció que es col·locarà serà programable, i les persianes també seran programables i 

elèctriques. 

Com a mesures de seguretat es col·locaran càmeres DAI per a la detecció d’incendis i també 

possibles caigudes, a banda d’alarmes tècniques per a possibles fugues de gas i aigua. 

Un punt molt important serà la facilitat d’accés als diferents elements. Per aquest motiu, les portes 

que donen accés a la terrassa s’obriran pitjant un botó per facilitar-ne l’ús. A més a més, disposarà 

de telèfon sense fils i un comandament universal que servirà per a l’intèrfon, el televisor, la ràdio, 

el reproductor de DVD i el control remot de les persianes i la calefacció, si es vol canviar 

manualment. Pel que fa a les cuines tindran una altura lliure entre el terra i el marbre de 0,80 m, 

els mobles alts seran motoritzats per facilitar-ne l’ús i les aixetes disposaran de telèfon regulable. 

En el bany, les banyeres disposaran de porta i una cadira per poder seure i en el cas de la dutxa, 

aquesta serà a nivell de paviment i també disposarà de cadira, que en aquest cas serà plegable. 

D’altra banda, les claus de pas de les instal·lacions i els endolls estaran més baixes perquè una 

persona amb cadira de rodes pugui accedir-hi i per això es col·locaran a 1,10 m i 0,50 m 

respectivament. Per últim, tenint en compte que un dels usuaris té dificultats de manipulació, els 

interruptors i endolls seran més grans. 

També es tindran en compte les limitacions que existeixen per l’espai. Per aquest motiu, els 

passadissos tindran una amplada mínima d’1 m i en els banys s’hi podrà inscriure una 

circumferència de 1,20 m de diàmetre. 

 

PLANTA SEGONA 

La planta segona està distribuïda de la següent manera. Els habitatges 2n 1a i 2n 3a es destinaran 

a persones amb discapacitat visual i el pis 2n 2a es destinarà per a persones amb discapacitat 

acústica. 

 

Els habitatges destinats a persones amb discapacitat visual comptaran amb mesures de seguretat 

per evitar accidents. En aquest cas es col·locaran alarmes tècniques per evitar fugues d’aigua i gas, 

temporitzadors de focs i forn, alarma d’incendis sonora i el sistema de càmeres DAI per detectar 

incendis i possibles caigudes. 

D’altra banda, seguint l’exemple de les plantes anteriors, es col·locaran persianes automàtiques 

programables, calefacció programable i aixetes automàtiques per afavorir l’accessibilitat. També es 

col·locarà un interruptor general per apagar tots els llums de l’habitatge a l’entrada i al costat del 

llit per si n’ha quedat algun encès. 

Tenint en compte la facilitat d’accés, es posaran interruptors més grans perquè siguin més fàcils de 

trobar.  

Per solucionar les limitacions visuals, aquests habitatges disposaran d’avisador acústic amb veu a la 

rentadora i rentaplats per quan acabin el programa i hi haurà un paviment diferenciat per marcar el 

recorregut i la distribució del pis perquè l’usuari el pugui recórrer sense topar amb obstacles. 

 

En el cas del pis destinat a la persona amb discapacitat auditiva, s’aplicaran les següents mesures 

per facilitar el dia a dia. 

Com a mesura de seguretat comptarà amb alarmes tècniques i el sistema de càmeres DAI, igual 

que els anteriors habitatges. 

També tindrà els diferents elements d’activació automàtica com les persianes automàtiques 

programables, la calefacció programable i aixetes automàtiques. 
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Per suplir les limitacions acústiques, comptarà amb un avisador lumínic per al telèfon, tant per a 

trucades telefòniques com via Internet, per al porter automàtic i per a la porta d’entrada a cada 

habitació. També disposarà d’un monitor amb accés a Internet per poder parlar via Skype, un 

programa que permet fer videoconferències. Per últim, el televisor que es col·locarà tindrà un 

limitador de so per no sobrepassar un límit de soroll. 

 

PLANTA ÀTIC 

La planta àtic és on se situa l’habitatge destinat a una persona amb discapacitat intel·lectual del 

grup B. Aquest habitatge incorporarà diferents mesures del pis inferior que es detallen a 

continuació. 

Com a mesures de seguretat, l’habitatge disposarà de càmeres DAI per a la detecció d’incendis i 

caigudes. En el cas de la detecció d’incendis, s’activarà una alarma sonora per avisar del possible 

perill a l’usuari. També disposarà d’alarmes tècniques, tot i que en aquest cas, la seva activació 

tallarà directament el subministrament de la instal·lació. Es col·locaran temporitzadors per a la 

placa de cocció i el forn i els endolls i les preses de corrent tindran un sistema de seguretat per 

evitar enrampades en cas d’ús incorrecte. Una altra mesura serà posar una presa de telèfon al bany 

per si necessita trucar algú en cas d’urgència. Aquest habitatge també té un termòstat programable 

instal·lat automàtica tant en les interiors com a la de l’entrada. Els llums del pis s’activaran a partir 

dels detectors de presència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal i com s’ha fet a les plantes inferiors, aquest habitatge disposarà de persiana automàtica i 

programable, calefacció programable i aixetes automàtiques. També disposarà de portes 

d’obertura. 

Es col·locaran elements de seguretat per a possibles oblits com el memoràndum a l’entrada per 

recordar possibles tasques diàries i un interruptor general tant a l’entrada com al costat del llit per 

apagar tots els llums de l’habitatge. 

Finalment es col·locaran interruptors més grans per facilitar-ne el seu ús, les portes de la terrassa 

s’obriran a través del polsador i tindrà un monitor amb sistema Skype per poder fer 

videoconferències a través d’Internet, el que facilitarà la conversa i la seva interpretació. 
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QUADRE COMPARATIU ENTRE LES DIFERENTS NECESSITATS I LES SOLUCIONS ADOPTADES. 

 

 

 

NECESSITATS SOLUCIONS 

PB- PERSONA DE LA 3a EDAT 

baranes metàl·liques a l’entrada, al passadís i a la cuina perquè l’usuari pugui recolzar-se ajudant a evitar possibles caigudes 

es posarà una cadira a la banyera i una altre de plegable a la dutxa per poder seure 
Punts de recolzament per evitar caigudes en cas de 

marejos o inestabilitat 
s’adaptaran els banys de manera que li sigui més fàcil accedir als diferents aparells 

interruptor general dels llums tant a l’entrada com al costat del llit per poder-los tancar tots en cas d’oblit sense haver d’aixecar-se Avisos de seguretat en cas de deteriorament mental, 

que es podria anar desenvolupant al llarg de la vida s’instal·larà un memoràndum que permetrà a l’usuari repassar si s’ha deixat de fer alguna de les tasques diàries. 

campana extractora automàtica que s’activarà quan detecti fums 

els llums del passadís seran automàtics i temporitzats gràcies a un sensor de presència 

les aixetes s’obriran automàticament al col·locar-hi les mans a sota 

Calefacció programable 

Activació d’elements automàtics per a evitar oblits en 

electrodomèstics i instal·lacions usuals 

Persianes programables i automàtiques 

Càmeres DAI que estaran repartides per cada estança de l’habitatge 

Temporitzador focs i forn 

Al bany s’hi instal·larà un termòstat programable que permetrà que aquesta persona no hagi de graduar l’aigua 

col·locant una placa de cocció de vitroceràmica per si mai es deixa encès el foc 

 

Mesures de seguretat en cas d’averia, malaltia o oblit 

Una presa de telèfon al lavabo per si té la necessitat de trucar per alguna urgència 

Altres avisos en cas de pèrdua de les facultats auditives 

i d’atenció. 
avisador lumínic i acústic en un comandament que dóna avisos per a la rentadora, rentaplats, porter automàtic i timbre 

Forn i rentaplats elevats. 

Armaris cuina motoritzats 
Facilitat d’accés als elements d’ús diari per a afavorir la 

comoditat en cas de deteriorament físic 
Telèfon dutxa regulable 

PLANTA PRIMERA- PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA 

els llums de tot l’habitatge seran automàtics i temporitzats gràcies a un sensor de presència 

Les portes s’obriran automàticament al detectar la presència de l’usuari 

les aixetes s’obriran automàticament al col·locar-hi les mans a sota 

campana extractora automàtica que s’activarà quan detecti fums 

Calefacció programable 

Activació d’elements automàtics per a aconseguir més 

comoditat i confort 

Persianes programables i automàtiques 

Càmeres DAI que estaran repartides per cada estança de l’habitatge 

Telèfon sense fils Mesures de seguretat en cas d’averia o malaltia 

Alarmes tècniques 
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Polsador portes exteriors 

Telèfon sense fils 

comandament universal que servirà per d’intèrfon, la televisió, la radio, el reproductor de DVD i el control remot de les persianes i la 

calefacció 

Armaris de la cuina motoritzats 

les banyeres disposaran de porta i una cadira per poder seure 

les claus de pas de les instal·lacions estaran més baixes, a 1,10 m del paviment 

Interruptors i endolls mes grans 

els endolls estaran més alts, a 0,50 m del paviment 

Telèfon dutxa regulable 

altura lliure entre el terra i el marbre de 0,80 m 

Aixeta de la cuina amb manega i tàctil 

Facilitat d’accés als elements d’ús diari per afavorir la 

comoditat ja que la mobilitat es troba limitada 

Dutxa a nivell del paviment 

Els passadissos tindran una amplada mínima de 1 m 

En els banys s’hi podrà inscriure una circumferència de 1,20 m de diàmetre 
Limitacions d’espai donat que utilitzen per al seu 

desplaçament utilitzen una cadira de rodes 
Tots espais de pas mínim d’1 m 

PLANTA SEGONA- 2n 1a i 2n 3a- PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL 

Càmeres DAI que estaran repartides per cada estança de l’habitatge 

alarmes tècniques per evitar fugues d’aigua i gas 

Temporitzador focs i forn 
Mesures de seguretat 

Alarma d’incendis sonora 

Persianes programades i elèctriques 

Calefacció programable 

interruptor general dels llums tant a l’entrada com al costat del llit per poder-los tancar tots en cas d’oblit sense haver d’aixecar-se 

Activació d’elements automàtics per a aconseguir més 

comoditat i confort 

les aixetes s’obriran automàticament al col·locar-hi les mans a sota 

Facilitat d’accés als elements donada la seva 

discapacitat 
Endolls i interruptors més grans i de colors cridaners 

Avisador acústic rentadora i rentaplats Ajuts que solucionen les limitacions visuals que 

pateixen Paviment diferencia per marcar el recorregut 

PLANTA SEGONA (2n 2a) – PERSONA AMB DISCAPACITAT ACÚSTICA 

Càmeres DAI que estaran repartides per cada estança de l’habitatge 
Mesures de seguretat en cas d’averia o malaltia 

alarmes tècniques per evitar fugues d’aigua i gas 

Persianes programades i elèctriques 

Calefacció programable 
Activació d’elements automàtics per a aconseguir més 

comoditat i confort 
les aixetes s’obriran automàticament al col·locar-hi les mans a sota 



ADAPTAR UN EDIFICI PER A DISCAPACITATS 
 
 

 
 - 16 - 

avisador lumínic per el telèfon, tant per trucades telefòniques com via Internet, per el porter automàtic i per la porta d’entrada a cada 

habitació 

monitor amb accés a Internet per poder parlar via Skype 

Ajuts que solucionen les limitacions acústiques que 

pateixen 

limitador de so a la TV per no sobrepassar un límit de soroll. 

PLÀNTA ÀTIC - PERSONA AMB DISCAPACITAT INTEL�LECTUAL. 

Càmeres DAI que estaran repartides per cada estança de l’habitatge 

Alarmes tècniques que tallen els subministre 

Temporitzador focs i forn 

endolls i les preses de corrent tindran un sistema de seguretat per evitar enrampades en cas d’us incorrecte 

Alarma d’incendis sonora 

Mesures de seguretat en cas d’averia, malaltia o oblit 

Una presa de telèfon al lavabo per si té la necessitat de trucar per alguna urgència 

Calefacció programable 

Persianes 

Les portes s’obriran automàticament al detectar la presència de l’usuari 

els llums de tot l’habitatge seran automàtics i temporitzats gràcies a un sensor de presència 

Activació d’elements automàtics per a evitar oblits 

les aixetes s’obriran automàticament al col·locar-hi les mans a sota 

s’instal·larà un memoràndum que permetrà a l’usuari repassar si s’ha deixat de fer alguna de les tasques diàries. 
Avisos de seguretat 

interruptor general dels llums tant a l’entrada com al costat del llit per poder-los tancar tots en cas d’oblit sense haver d’aixecar-se 

Els interruptors seran de mida mes gran 

Portes de la terrassa amb polsador 

monitor amb accés a Internet per poder parlar via Skype 

Ajuts tècnics que solucionen algunes de les limitacions 

de la discapacitat intel·lectual 

 

 

* Els elements i ajudes tècniques definides com a solucions es troben explicades amb més deteniment als annexos 9 (accessibilitat) i a l’annex 10 (domòtica). 
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E. EDIFICI REFORMAT   

 

A continuació es detallen els diferents elements que s’han canviat respecte l’edifici existent per 

aconseguir adaptar-lo a les necessitats que s’han plantejat en aquest projecte. 

 

QUADRE DE SUPERFÍCIES D’HABITATGES 

En la intervenció a l’interior d’aquest edifici procurarem modificar el mínim possible els habitatges 

que ja existeixen. 

Les distribucions dels habitatges i les superfícies de les habitacions seran de la següent manera: 

 SALA 

D’ESTAR 

CUINA BANY 1 BANY 2 HABITACIÓ 

1 

HABITACIÓ 

2 

HABITACIÓ 

3 

P. BAIXA 43,68 7,13 4,64 4,61 11,86 7,53  

1R 1A 46,22 9,5 7,14 4,77 21,57 10,69 7,69 

1R 2A 41,43 8,80 11,03 4,25 18,38 11,03  

2N 1A 25,04 6,32 4,63 4,63 14,26 6,90  

2N 2A 36,40 8,68 5,69 5,17 19.00 9,08  

2N 3A 33,33 7,07 4,40 4,40 8,85 5,68  

P. ÀTIC 28,75 11,26 4,55 7,79 16,51 13,47 15,10 

 

 REBEDOR ESCALA REPLANS HABITATGES 

ZONES COMUNES 37,42 12,16 29,96 

 

 LOCAL SERVEIS 

LOCAL 1 77,29 10,54 

LOCAL 2 83,41 9,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

 

Es mantindrà l’estructura de l’edifici existent, que consisteix en un forjat unidireccional ceràmic amb 

parets de càrrega de pedra amorterades.  

 

Els forjats de l’edifici tenen una espessor 0,40 m i estan construïts amb biguetes de formigó i 

revoltons ceràmics, més la capa de compressió de formigó. Es recolzen a les parets de càrrega que 

se situen a les façanes i parets que conformen el forat d’escala.  

 

Les parets de càrrega són les originals de l’any 1800, de construcció tradicional, per tant ens 

trobem amb unes parets de pedra amorterades d’espessor 0,6 m, sense cambra d’aire ni aïllament 

de cap tipus. Aquestes, en l’intradós, es troben revocades amb guix i pintades amb pintura plàstica. 

La fonamentació de l’edifici està construït amb sabates corregudes sota les parets de càrrega i de 

façana. 

L’estructura es troba en bon estat i compleix els requisits de seguretat exigits pel CTE-SE. 

 

EXTERIORS 

 

FUSTERIES 

Les fusteries que es col·locaran a les façanes seran d’alumini de color plata amb doble vidre 

transparent, amb càmera d’aire de 10 cm i trencament de pont tèrmic del tipus EXT 6/10 c.a./4 

INT. D’aquesta manera es vol aconseguir un bon aïllament tèrmic i acústic. 

Les finestres i les portes s’han adaptat als forats que hi ha a l’edifici existent. A la taula que es 

mostra a continuació es detallen les diferents mides de les portes i finestres i les unitats que hi ha a 

cada planta: 

 

FINESTRES EXTERIORS CORREDISSES: 

MIDES 

FINESTRA 

PLANTA 

SOTERRANI 

PLANTA BAIXA PLANTA 

PRIMERA 

PLANTA 

SEGONA 

PLANTA ÀTIC 

0,70 x 1,20 m  3 3 3  

2,00 x 1,00 m   1  2 

0,85 x 1,20 m   1 1 2 

1,30 x 1,20 m     1 
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FINESTRES EXTERIORS BATENTS 

MIDES 

FINESTRA 

PLANTA 

SOTERRANI 

PLANTA BAIXA PLANTA 

PRIMERA 

PLANTA 

SEGONA 

PLANTA ÀTIC 

2,00 x 2,10 m 3 1 5 6 2 

0,65 x 1,20 m  2   1 

0,50 x 1,20 m   2 2 2 

 

PORTES 

La porta d’accés a l’edifici es mantindrà pel seu valor històric, ja que es tracta d’una porta de fusta 

que estava destinava a l’entrada de carros i que conté detalls de ferro forjat. Tot i això es 

realitzaran tasques de manteniment que es basarà en el decapat de la fusta, l’eliminació de l’òxid 

dels detalls del ferro forjat i l’envernissat de nou de la fusta. Les dimensions d’aquesta porta és de 

3,60 x 2.40 m. 

De la resta de portes no es tocaran les de les entrades dels locals i es canviarà la de la planta 

soterrani, on es farà una entrada més gran per encabir-hi una porta d’1,00 x 2,10 m de fusteria 

d’alumini de color plata. 

 

COBERTA 

De la coberta de pissarra existent s’haurà de desmuntar una superfície de 52,20 m2 per tal  

d’encabir-hi el sistema Thermoslate de plaques solars tèrmiques. Aquesta marca comercial 

incorpora dins la instal·lació de plaques solars el revestiment de tota la coberta. 

 

FAÇANA 

La façana es tornarà revestir amb el mateix sistema que existia, que consistia en un morter 

monocapa per a la impermeabilització i la decoració, acabat amb àrids projectats, color blanc i 

salmó d’espessor 30 mm, armat i reforçat amb malla antiàlcalis, aplicat sobre una capa de morter 

d’unió de 5 mm d’espessor. 

 

ZONES COMUNES 

 

ESCALA 

L’escala de l’edifici existent s’enderrocarà per tal de poder-ne fer una a partir de la unificació de les 

mides d’amplada i altura i així, també, poder sectoritzar l’escala. D’aquesta manera es construirà 

una escala amb acabat de marbre amb una petja i una contrapetja de 28 x 18 cm. Pel que fa a 

l’amplada, seran diferents en funció de l’espai on es trobi. D’aquesta manera, les escales del local 1 

i del local 2 tindran una amplada de 4,40 m i les del rebedor de l’edifici de 1,20 m. Les escales que 

donen accés als habitatges tindran una amplada de 1,14 m els trams més llarg i de 1,11 els trams 

més curts, així, els replans quedaran definits amb unes dimensions de 1,14 x 1,11 m. 

 

RAMPA 

Per tal d’afavorir l’accessibilitat a l’edifici es construiran unes rampes de formigó blanc fratasssat 

amb un desnivell del 10% per poder salvar el desnivell existent. L’amplada d’aquestes rampes serà 

de 1,50 en local 1 i de 1,20 en el rebedor. 

 

ASCENSOR 

El nou ascensor ubicat a l’edifici complirà tot allò que prescriu el Reglament d'Aparells Elevadors i 

Manteniment referent a ascensors vigents. En aquest aspecte, cal esmentar que la distància lliure 

vertical entre el nivell més alt de la cabina i el nivell més baix de la cabina i el nivell més baix del 

sostre del recinte (que comprèn bigues o òrgans situats sota el sostre) respectarà en tot moment 

les exigències del fabricant. 

La cabina tindrà unes dimensions mínimes interiors per permetre la lliure circulació d’un minusvàlid. 

Complirà les condicions especificades en l'Ordre de 23 de desembre 1981 (DOG 3 de febrer de 

1982) del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat, pel que fa a l’ús de minusvàlids. 

El grup impulsor i/o les parts que el componen seran fàcilment substituïbles en cas d’avaria. Aquest 

se situarà a la planta soterrani amb fàcil accés des de l’espai destinat als conductes tècnics. 

L’ascensor estarà especialment concebut contra la corrosió (serà d’acer inoxidable no únicament 

recobert), amb portes d’1,00 m. mínim, automàtiques telescòpiques de recollida lateral. L’acabat 

interior s’escollirà durant l’execució segons les opcions del fabricant. Hi haurà un polsador amb 

alarma acústica autònoma, enllumenat d’emergència i intercomunicador, connectat amb la central 

d’emergència del fabricant. 

Tindrà un indicador digital i acústic de número de planta. La maniobra serà selectiva amb memòria. 

La cabina portarà adherida una placa amb les instruccions en cas d’aturada per avaria. Portarà 

detector de sobrecàrrega i indicador. Disposarà de barrera d’infraroigs pel control de tancada de 

porta. En el marc de la porta de l’ascensor, a la planta baixa, hi haurà un pany amb clau per 

desconnectar totes les botoneres per tal de deixar temporalment fora de servei l’ascensor sense 

que es desconnecti l’alimentació al grup electromotriu. Sobre el marc de les portes hi haurà un 

indicador lluminós amb fletxes i el número de planta on es troba l’ascensor. 

Els quadres elèctrics seran estancs i totes les instal·lacions elèctriques referents a l’ascensor seran 

protegides amb tub metàl·lic, els cables a les regletes amb terminals. Per tal d’evitar problemes, 

aquesta instal·lació la realitzaran conjuntament el contractista que faci la instal·lació elèctrica i el 

contractista de l’ascensor. 
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INTERIORS 

 

PAVIMENTS 

En l’edifici reformat hi haurà 3 tipus de paviments, un per als locals, rebedor i zones comunitàries, 

un altre per als banys i cuines i un tercer per als habitatges. 

En el primer cas es col·locarà terratzo de gra mig de 30 x 30 cm, rebaixat, polit i abrillantat en la 

mateixa obra, agafat amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb ciment Griffi. El sòcol que 

acompanyarà aquest tipus de paviment serà de marbre “Rojo Bilbao”  de 40 x 5 x 1 cm, agafat amb 

ciment cola. 

Pel que fa al paviment de les cuines i banys es farà a través de gres ceràmic de 10 x 20 cm, 

col·locat amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb ciment Griffi.  

Per acabar, en els habitatges es col·locarà paviment de parquet flotant model “movida” de color de 

roure natural de “Parquets Marty”, amb una espessor de làmina de 10 cm i amb un sòcol també de 

fusta model “movida” de color de roure natural de “Parquets Marty”, amb una espessor de 2 cm i 

altura de 10 cm. 

 

PARETS 

A continuació es detallaran les parets d’obra nova que es faran en aquest edifici. 

Pel que fa a les parets estructurals de l’escala, es farà fàbrica de maó amb gero català de 14 x 29 x 

10 cm col·locats en trava i agafats amb morter C.P. M-40a. 

També es construiran parets de 35 cm per mantenir l’amplada de les parets que separen els locals 

del rebedor de l’edifici amb gero de 14 x 29 x 10 cm amb càmera d’aire en murs de 35 cm agafats 

amb morter C.P. M-40a. Un altre tipus de parets són les de 30 cm de gruix per envoltar el forat de 

l’ascensor amb gero de 14 x 29 x 10 cm agafats amb morter C.P M-40a. Pel que fa a les parets que 

tanquen el replà dels habitatges i les que separen els diferents pisos seran de 15 cm construïts amb 

totxana de 14 x 29 x 10 cm agafats amb morter C.P. M-40 a.  

A l’interior dels pisos es faran servir envans de 10 cm amb gero de 10 x 20 x 5 cm en les parets de 

banys o cuines que necessitin més espai per passar les instal·lacions. Per la resta de parets, 

s’utilitzaran envans de cartró guix de 5 cm. 

Totes les parets aniran amb revestiment de guix i pintura plàstica. 

 

FALS SOSTRE 

A tots els sostres tant d’habitatges, zones comunes i locals es col·locarà un fals sostre de taulell de 

fibres de fusta model “Armstrong” amb resistivitat al foc M0. S’ha escollit aquest model per la seva 

compatibilitat amb el sistema antiincendis amb aigua nebulitzada. 

 

 

PORTES 

A les entrades dels habitatges es col·locaran portes blindades per a una major seguretat d’1,00 x 

2,10 x 0,10 m batents de contraxapat de roure en color natural. Pel que fa a les portes interiors 

batents dels habitatges i dels locals, tant les que fan 0,70 m com les que fan 1,00 m d’amplada, 

també seran de contraxapat de roure en color natural. 

D’altra banda, es col·locaran portes corredisses per no interrompre el pas i aprofitar l’espai. 

Aquestes seran de 1,00 x 2,10 m de contraxapat de roure en color natural. 

 

FINESTRES 

Només es disposarà de dues finestres a l’interior de l’edifici col·locades a una de les parets del forat 

d’escala, a les quals només s’hi pot accedir des dels pisos 2n 1a i àtic. Aquestes finestres tindran 

unes dimensions de 0,60 x 0,60 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADAPTAR UN EDIFICI PER A DISCAPACITATS 
 
 

 
 - 20 - 

INSTAL�LACIONS 

 

GAS NATURAL 

La instal·lació de gas natural serà de baixa pressió pel que no seran necessaris la utilització de 

reguladors de pressió. La centralització de comptadors es situarà a la planta soterrani i es farà 

arribar al conducte tècnic a través del fals sostre des d’on es derivarà cap a cadascun dels 

habitatges. Totes les canonades aniran aveïnades. 

El gas natural arribarà a les calderes i les plaques de cocció, excepte les de la planta baixa i àtic 

que seran plaques d’inducció de vitroceràmica. 

 

EN RESUM: 

Les dimensions de les canonades de gas seran les següents: 

 

TRAM DESCRIPCIÓ 
CABAL 

(m3/h) 
L.màx L.equiv 

Pèrdua de 

càrrega 
MAT. 

Ø 

mm 

GRL 
Des de l’armari de 

comptadors fins a 

l’habitatge 

9,478 30 36 5 mm.c.a. Acer 51/54 

A 
Entrada de 

l’habitatge fins a la 

caldera 

1,93 10 12 10 mm.c.a. Coure 16/18 

B 
Des de la caldera 

fins a la cuina 
0,57 8,24 9,89 10 mm.c.a. Coure 16/18 

C 
Des de la cuina fins 

al forn 
0,41 5,5 6,6 10 mm.c.a Coure 13/15 

 

Les característiques i el dimensionat d’aquesta instal·lació es troben definides a l’annex 1. 

 

FONTANERIA 

 

La instal·lació de fontaneria tindrà la capacitat de subministrar els aparells i equips de les cambres 

humides dels habitatges i locals. La canonada d’escomesa de la instal·lació anirà des de l’arqueta de 

la companyia, situada al carrer València, fins a la bateria de comptadors, situat a la planta 

soterrani. Aquest armari serà el més proper al carrer València de totes les instal·lacions per evitar 

pèrdues de càrrega. Des d’aquest punt, circularan les derivacions individuals per zones 

comunitàries a través dels muntants situats al conducte tècnic. Cadascuna de les derivacions 

individuals arribaran a l’habitatge o local de destí, on s’hi ubicarà la clau de pas de l’habitatge. 

La xarxa de derivació interior abastirà tots els punts de servei d’aigua freda, incloent-hi la caldera.  

L’aigua calenta sanitària es produirà a la caldera utilitzant l’intercanviador de calor provinent de les 

plaques solars tèrmiques, ubicat dins la caldera. Si l’intercanviador de calor no té l’energia 

necessària per arribar als 42º C de temperatura a la que ha d’estar l’ACS, s’utilitzarà com a energia 

auxiliar el gas natural. El circuit d’aigua calenta sanitària prové de la caldera per dins l’habitatge i es 

distribueix a través del fals sostres fins a les cambres humides, on després la clau de pas abastirà 

els punts de servei.  

 

Els diàmetres que utilitzarem per a les canonades de la xarxa de fontaneria i ACS seran els 

següents: 

 

CANONADES COMUNS Ø 
DERIVACIONS 

APARELLS 
Ø 

DERIVACIONS 

APARELLS 
Ø 

ESCOMESA 50 RENTAMANS 12 PICA 12 

MUNTANTS 32 LAVABO 12 RENTAPLATS 12 

DERIVACIONS INTERIORS 25 DUTXA 12 RENTADORA 20 

  BANYERA 20 CALDERA 20 

  INODOR 12   

 

Les característiques i el dimensionat d’aquesta instal·lació es troben definides a l’annex 2. 

 

ELECTRICITAT  

 

De la instal·lació d’electricitat existent només s’aprofitarà la connexió de terra, ja que funciona 

correctament i considerem que no és necessari reemplaçar-la.  

El fet de disposar d’aparells de domòtica i assecadora, farà que la instal·lació s’hagi de definir de 

grau d’electrificació elevada. D’aquesta manera s’hauran de definir sis circuits dins les instal·lacions 

individuals, ja que s’utilitzaran els cinc circuits habituals més un altre per a la domòtica. 

La tensió de subministrament de la companyia és de 400/230V des de l’escomesa subterrània 

trifàsica, situada davant la façana del carrer València. La previsió de càrrega de potència és de 

82,42 KW i, com que és inferior als 100 KW, no serà necessària la instal·lació d’una estació 

transformadora. 

S’utilitzarà un cable tetrapolar de 3,5 x 50 mm2 amb un tub protector de diàmetre 125 mm per al 

cable des de l’escomesa fins a la Caixa General de Protecció (CGP). Per a la intensitat necessària 

(120 A) disposarem d’una caixa de protecció de 400 A amb fusibles de 160 A, i segons el BT-13, es 

col·locarà a la façana exterior de l’edifici, amb accés lliure i permanent en cas d’incidència o 

accident, en un nínxol encastat a façana de fàbrica de maó. 
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En la línia general d’alimentació (LGA), mantindrem la secció de l’escomesa, però desprès de la 

CGP, el cable passarà a ser unipolar en comptes de tetrapolar. Per tant, la secció de la LGA és de 

3,5 x 50 mm2. 

L’armari de comptador es troba situat a la planta soterrani. Dins d’aquest armari hi haurà 

l’interruptor general de maniobra (IGM), d’instal·lació obligatòria de 160A i els comptadors 

individuals per a cada espai. 

Aquest armari està revestit amb morter de ciment pòrtland com a mesura de protecció davant el 

foc. En aquest recinte també s’hi troba el quadre general de comandaments i protecció (CGMP) dels 

serveis generals. 

Es disposarà de derivacions individuals per als locals, l’ascensor, els serveis generals i per als 7 

habitatges. Per a les derivacions individuals dels locals, l’ascensor i els serveis generals col·locarem 

un cablejat de 4 x 16 + 16T amb un diàmetre exterior de 40 mm. En el cas dels habitatges, aquest 

cablejat serà de 2 x 16 +16T. 

Les característiques dels circuits de les instal·lacions interiors es troben detallades a les taules 

següents. 

 

 

CIRCUITS PER A SERVEIS GENERALS 

DI 2x6 +6 T- DN 32 POTÈNCIA (W) INTENSITAT (A) SECCIÓ (mm2) Ø TUB (mm) 

C1 IL·LUMINACIÓ 2300 10 2x1,5+1,5 T 16 

C2 INTÈRFON 3680 16 2x2,5+2,5 T 20 

C6 EQUIPS DOMÒTICS 2300 10 2x1,5+1,5 T 16 

CR RESERVA     

 

 

CIRCUITS PER A L’ASCENSOR 

DI 4x6 +6 T- DN 32 POTÈNCIA (W) INTENSITAT (A) SECCIÓ (mm2) Ø TUB (mm) 

C1 MOTOR 3680 16 4x2,5+2,5 T 20 

C2 IL·LUMINACIÓ CABINA 2300 10 2x1,5+1,5 T 16 

C3 IL·LUMINACIÓ FORAT 2300 10 2x1,5+1,5 T 16 

C4 IL·LUMINACIÓ EXTERIOR 2300 10 2x1,5+1,5 T 16 

 

 

CIRCUITS PER ALS LOCALS 

DI 2x6 +6 T- DN 32 POTÈNCIA (W) INTENSITAT (A) SECCIÓ (mm2) Ø TUB (mm) 

C1 IL·LUMINACIÓ 2300 10 2x1,5+1,5 T 16 

C2 BASES D’ENDOLLS 3680 16 2x2,5+2,5 T 20 

C6 EQUIPS DOMÒTICS 2300 10 2x1,5+1,5 T 16 

 

CIRCUITS PER ALS LOCALS 

DI 2x6 +6 T- DN 32 POTÈNCIA (W) INTENSITAT (A) SECCIÓ (mm2) Ø TUB (mm) 

C1 IL·LUMINACIÓ 2300 10 2x1,5+1,5 T 16 

C2 BASES D’ENDOLLS 3680 16 2x2,5+2,5 T 20 

C3 CUINA I FORN 5750 25 2x6+6 T 25 

C4 
RENTADORA, RENTAPLATS I 

CALDERA 
4600 20 2x4+4 T 20 

C5 
BASES D’ENDOLLS DE BANYS I 

CUINA 
3680 16 2x2,5+2,5 T 20 

C6 EQUIPS DOMÒTICS 2300 10 2x1,5+1,5 T 16 

 

Les característiques i el dimensionat d’aquesta instal·lació es troben definides a l’annex 3. 

 

TELECOMUNICACIONS 

 

La infraestructura de telecomunicacions d’un edifici comença a l’arqueta d’entrada, i és aquí on 

conflueix la ICT i la xarxa d’alimentació dels operadors. De l’arqueta continuem per la canalització 

externa fins al registre d’entrada. Del registre anirem fins al registre principal, situat al RITU, 

mitjançant la canalització d’enllaç inferior. Tot aquest tram sol discórrer pel sostre del soterrani o 

El garatge, de manera que el RITU està situat a la planta soterrani. El que transporta aquesta 

canalització és la xarxa d’alimentació. El RITU és l’habitacle que delimita responsabilitat entre els 

operadors i la comunitat (s’anomena Punt d’Interconnexió perquè uneix la xarxa d’alimentació i la 

de distribució). En aquest s’instal·len els registres de TB+XDSI i el de TLCA+SAFI. Des del RITU 

surt la xarxa de distribució cap amunt a través del conducte tècnic, intercalant els registres 

secundaris a cada planta. Aquests registres de planta connecten la canalització principal amb les 

secundàries, per on viatja la xarxa de dispersió. Cal especificar que aquests registres secundaris 

també tenen la funció de canviar de sentit les canalitzacions principals. 

 

Els senyals de RTV es distribuiran per la ICT, mentre que el SAFI s’envia cap al RITU. Els cables 

procedents dels elements de captació aniran sense protecció amb tub fins a l’entrada de l’immoble, 

i a partir d’aquí la canalització anirà amb els tubs corresponents. S’instal·larà una xarxa de 

telecomunicacions senzilla que abastirà els habitatges; aquesta incorporarà Internet de banda 

ampla, televisió, telefonia, RDSI i Televisió per cable. 
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La distribució d’aquestes preses en el seu interior serà segons plànol, el número de preses serà el 

següent: 

 N. estances N. preses 

LOCAL 1 - 3 

LOCAL 2  3 

PLANTA BAIXA 7 6 

1r 1a 8 4 

1r 2a 7 3 

2n 1a 5 2 

2n 2a 6 3 

2n 3a 5 4 

ÀTIC 7 3 

TOTAL 31 

 

Els càlculs de les seccions del cablejat i els elements és el següent: 

 

ELEMENT DIMENSIONAT 

ARQUETA 400x400x600 mm 

CANALITZACIÓ EXTERNA 4 tubs de 63mm. Ø per a 1 TB+XDSI, 1 TLCA, 2 reserva 

REGISTRE PRINCIPAL 900 x 900 x 150 mm 

CANALITZACIÓ PRINCIPAL 
5 tubs de Ø 50 mm per a la utilització de 1RTV, 1TB + RDSI, 

2TLCA i SAFI,1 reserva 

REGISTRE DE PLANTA 450 x 450 x 150 mm 

CANALITZACIÓ SECUNDÀRIA 3 tubs de 25 mm de diàmetre 1 TB+XDSI, 1 TLCA i SAFI, 1 RTV 

REGISTRES DE PAS 100 x 100 x 60 mm 

PAU 300 x 150 x 150 mm 

ANTENA 45 mm de diàmetre 

 

Les característiques i el dimensionat d’aquesta instal·lació es troben definides a l’annex 4. 

 

SANEJAMENT I VENTILACIÓ 

 

SANEJAMENT 

La xarxa de sanejament de l’edifici es dimensionarà en funció dels aparells i els equips de cada 

habitatge, segons les seves unitats de descàrrega, els quals hauran de tenir unes dimensions 

determinades.  

Totes les canonades seran de PVC, així, s’utilitzaran canonades de 100 mm de diàmetre per als 

inodors, canonades de 40 mm de diàmetre per a la dutxa, el rentaplats i la rentadora i de 32 mm 

de diàmetre per al lavabo, l’aigüera, el safareig i la caldera. 

Els sifons individuals tindran el mateix diàmetre que la vàlvula de desguàs connectada. Les caixes 

sifòniques s’han triat en funció del nombre i la mida de les entrades i amb una altura mínima 

recomanada de 50 cm per evitar que la descàrrega d’un aparell sanitari alt surti per un altre 

desguàs de menys alçada. 

S’ha utilitzat com a ramal col·lector el diàmetre Ø major del aparells a cada habitació humida. 

Essent Ø 110 mm en tots els banys, Ø 50 mm en cuines sense rentadora, Ø 63 mm en cuines amb 

rentadora i Ø 50 mm en safareigs.  

El dimensionat dels baixants no sobrepassarà el límit de 250 Pa de variació de pressió per a un 

cabdal, del qual la seva superfície ocupada per l’aigua mai és superior a 1/3  de la secció transversal 

de la canonada. A més a més, els diàmetres de les conduccions s’han triat de forma que mai és 

inferior al diàmetre dels trams situats a sobre. 

Els col·lectors horitzontals tindran un pendent d’entre el 2% i el 4% i seran de les mides 

necessàries per poder evacuar correctament l’aigua. D’aquesta manera, a la planta soterrani hi 

haurà col·lectors de 110 mm Ø, de 160 mm Ø, de 200 mm Ø i de 315mm Ø. Aquest últim serà el 

que connectarà tots els col·lectors fins a l’arqueta sifònica, que evacuarà les aigües residuals al 

clavegueram. 

S’ha de tenir en compte que tots els baixant han de ventilar. Per aquest motiu arribaran fins a 

coberta, on disposaran d’una xemeneia que permetrà que ventilin i evitarà que hi entri aigua. 

 

VENTILACIÓ 

S’utilitzarà un sistema de ventilació que permetrà que les cambres humides i les calderes puguin 

ventilar a coberta a través de conductes de PVC. D’aquesta manera es faran servir conductes de 80 

mm de diàmetre per als banys que no tinguin finestres, els quals es podran aprofitar per a altres 

banys de plantes superiors.  

Aquest mateix tipus de conductes es farà servir per a les calderes, encara que aquests seran 

independents i no es connectaran amb cap altre fins arribar a la coberta. 

D’altra banda, les cuines dels habitatges disposaran d’un sistema d’extracció, la campana 

extractora, que es connectarà a un conducte de 150 mm de diàmetre que arribarà a la coberta. 

Les característiques i el dimensionat d’aquesta instal·lació es troben definides a l’annex 5. 
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ANTIINCENDIS 

 

Per a la detecció i extinció d’incendis s’han emprat sistemes que no s’utilitzen actualment per a 

habitatges, però hem considerat que era important utilitzar aquests sistemes perquè les persones 

que hi viuen tenen poca capacitat de reacció i l’evacuació pot ser complicada. Així hem ubicat per a 

l’extinció d’incendis un sistema d’aigua nebulitzada. Tot i que els splinkers que s’utilitzen en aquest 

sistema ja tenen detector per calor, també hem utilitzat com a sistema de detecció auxiliar una 

xarxa de càmeres DAI (detectors automàtics d’incidències). 

El sistema utilitzat per a l’extinció d’incendis consisteix en difusors d’aigua nebulitzada. Aquest és 

un sistema de control de foc que consisteix en optimitzar les propietats de l’aigua, que la divideix 

en microgotes i proporciona l’energia suficient perquè penetri en el foc i així potencia la capacitat 

d’extinció.  

L’eficàcia d’aquest sistema es basa en l’acció conjunta de tres elements que proporcionen el 

refredament per absorció de la calor quan es vaporitza l’aigua, l’atenuació de la transmissió de calor 

per radiació i el desplaçament de l’oxigen en el focus de l’incendi per efecte d’evaporació. 

Aquest instal·lació d’extinció d’incendis està formada per: 

- La central de detecció i control de l’extinció. 

- Els diferents difusors oberts i tancats que aporten solució al diferents riscos i classes de foc. 

- Toveres que es munten als caps dels diferents difusors amb varietat de cabdals i mides de 

gota. 

- Equips de bombeig, equipats per als diferents cabdals. 

- Dipòsits equipats per a la reserva d’aigua. 

- Ampolles d’alta pressió. 

- Vàlvules direccionals. 

- Complements. 

Aquest sistema es complementa amb el sistema de detecció d’incendis DAI. És un sistema avançat 

de vigilància, de detecció d’incendis, de detecció automàtica d’incidències i de suport a l’actuació 

dels serveis d’emergències que s’acostuma a utilitzar en túnels, basat en una detecció infraroja. 

El sistema està constituït per una xarxa de punts de vigilància i una unitat central de control i 

supervisió d’incidències. Cadascun dels punts de vigilància opera de forma independent i inclou una 

unitat de detecció i comunicacions, específicament dissenyada per treballar amb diverses càmeres 

connectades entre elles. Les unitats de detecció analitzen de manera contínua l’entorn, identifiquen 

les incidències segons els paràmetres predefinits i transmeten la informació al punt de control. 

El centre de control recull les incidències enviades per les unitats de detecció i les ubica sobre un 

plànol esquemàtic i les imatges infraroges procedents de les càmeres. Un servidor central gestiona 

la informació i l’envia als serveis necessaris. El sistema és capaç d’enviar aquesta informació a 

dispositius mòbils predefinits per l’usuari o autoritzar la seva visualització a operadors remots a 

través d’Internet. 

És un sistema completament automàtic dissenyat per detectar i realitzar el seguiment de qualsevol 

tipus d’incidència i donar suport en la presa de decisions del personal dels serveis d’emergència, 

que permet una resposta immediata d’acord amb els protocols adequats d’actuació. 

 

Les característiques i el dimensionat d’aquesta instal·lació es troben definides a l’annex 6. 

 

PLAQUES SOLARS TÈRMIQUES 

 

Per garantir la Contribució Solar mínima (CS) es dimensionarà una instal·lació solar que garanteixi 

la demanda d’energia anual necessària per a la producció d’ACS. S’haurà de tenir en compte que la 

radiació solar serà variable segons l’estació de l’any, ja que a l’estiu es cobrirà, i fins i tot es podrà 

superar la demanda energètica, i a l’hivern no s’assolirà la demanda necessària. 

Per realitzar el predimensionat de la superfície de captació solar i el volum d’acumulació d’ACS, 

s’han tingut en compte els següents factors en funció del CTE HE 4 i el Decret d’Ecoeficiència, 

agafant sempre el valor més restrictiu. 

- Demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona en habitatges: s’han contemplat 28 litres. 

- Nombre de persones: en funció del nombre de dormitoris, s’han calculat un total de 23 persones. 

- Demanda diària d’ACS de l’edifici: en funció dels dos capítols anterior, 644 l. 

- Zona climàtica: II segons el Decret d’Ecoeficiència. 

- Contribució solar mínima: en funció dels 2 apartats anteriors, 40%. 

- Demanda d’ACS anual de l’edifici: un total de 235060 litres. 

- Demanda energètica anual per a l’escalfament d’ACS: un total de 12873,22 KWh/any. 

- Determinació de la normativa més exigent. Demanda energètica anual que s’ha de cobrir amb 

energia solar: en funció de l’apartat anterior i la contribució solar mínima, 5149,288 KWh/any. 

- Àrea de captadors solars: un total de 20,137 m2. 

- Volum d’acumulació d’ACS escalfada per energia sola: compleix seguint la normativa. 

 

Per complir amb aquestes exigències s’utilitzaran plaques solars de pissarra natural integrades a la 

coberta de la marca “Termoslate”, a través de peces de 2460 x 553 mm2 amb àrea útil de captació 

de 1,36 m2 cadascuna. S’instal·laran 15 peces de captació col·locades en sèrie, i un col·lector que 

repartirà el líquid escalfat fins als acumuladors. 

S’ha de destacar que s’ha triat aquest sistema per, entre altres motius tècnics, respectar l’estètica 

de la coberta de l’edifici. 
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D’altra banda, com a equip auxiliar dins els habitatges, s’utilitzarà un producte de la firma “FAGOR” 

model “Drain Sun” de 150 l, que disposa d’un equip acumulador i una caldera estanca amb 

combustible de gas natural. 

Les característiques i el dimensionat d’aquesta instal·lació es troben definides a l’annex 7. 

 

CALEFACCIÓ RADIANT 

 

Per al sistema de calefacció dels habitatges es col·locarà un sistema de calefacció radiant perquè és 

el més eficient i s’aprofitarà que s’ha de canviar tot el paviment per col·locar aquest sistema. 

Aquest sistema té altres avantatges com l’estètica, ja que resulta totalment invisible perquè es 

troba sota del paviment, de seguretat, ja que l’usuari no està en contacte amb cap element o 

superfície a elevada temperatura i, a més a més, necessita molt poc manteniment. 

La calefacció per terra radiant consisteix en una canonada encastada en una capa de morter que 

discorre per sota de tota la superfície del local que s’ha de calefactar a través d’una canonada que 

transporta aigua calenta a baixa temperatura, entre 35ºC i 45ºC, produïda per la caldera. 

Aquest sistema permetrà mantenir dins l’habitatge una temperatura adequada i mai superior als 

29ºC. Per aconseguir-ho, l’aigua calenta cedirà la seva escalfor al paviment a través de les 

canonades, i el paviment ho transmetrà alhora a l’ambient dels habitatges. 

La instal·lació de calefacció de l’edifici ha de subministrar tota la potència calorífica necessària per 

compensar totes les pèrdues de calor que s’hi produeixen, a través de les parets per infiltracions o 

aire necessari per a la ventilació. Aquestes pèrdues dependran de tres factors, la temperatura 

interior de l’edifici, que serà d’entre 20ºC i 23ºC, la zona climàtica, que serà la C, i les 

característiques pròpies de l’edifici com els materials utilitzats per la construcció i les seves 

qualitats. 

Tenint aquests valors en compte, per fer el càlcul de les demandes necessàries de calefacció de 

cada estança s’haurà de contemplar la superfície, l’alçada del sostre, el volum, la zona climàtica, el 

factor d’orientació i la demanda de calor de cada una de les habitacions. A continuació s’adjunten 

els resultats juntament amb els metres de canonades que es necessiten: 

HABITATGE Kcal/h M canonada 

Planta baixa 8490,98268 442,3375 

Planta primera, 1r 1a 12653,73819 677,6246 

Planta primera, 1r 2a 12786,662 628,9422 

Planta segona, 2n 1a 7323,595209 405,2206 

Planta segona, 2n 2a 9961,657236 568,6582 

Planta segona, 2n 3a 7675,234596 517,3824 

Planta àtic 12362,01847 588,902 

Per a la instal·lació del sistema de calefacció es posarà un panell aïllant que farà d’aïllament tèrmic i 

acústic directament sobre el forjat i, sobre seu se situaran els diferents circuits de canonades. Els 

panells utilitzats seran rígids modelats de poliuretà expandits d’alta densitat i plastificats, preparats 

per encaixar entre ells amb un sistema d’encadellades on es col·locaran les canonades, i disposaran 

d’uns sortints per facilitar-ne la fixació.  

Les canonades seran de polietilè reticulat, que resisteix perfectament la circulació de l’aigua calenta 

i és inert al contacte amb materials com el guix i el formigó i permet una gran flexibilitat, important 

per a aquesta instal·lació. 

El circuit que anirà pels habitatges mantindrà una temperatura mitjana de 35ºC i el diàmetre 

nominal serà de 20 mm, excepte en banys i cuines que serà de 15 mm. A més a més, la distància 

entre els tubs serà de 15 cm a tot l’habitatge, excepte els banys i les cuines que serà de 10 cm. 

Aquesta instal·lació també necessitarà una banda perimetral de material porós per absorbir els 

moviment per les dilatacions del paviment. 

Un element essencial de la calefacció radial és el sistema de col·lectors que està format per un 

conjunt d’accessoris amb la funció de distribuir l’aigua calenta que procedeix de la caldera als 

diferents circuits de calefacció. Aquest incorpora una sèrie de components que permeten regular els 

funcionaments de la instal·lació, i efectua una regulació independent de les temperatures de cada 

estança en funció de les necessitats. També incorpora un col·lector d’anada, que envia l’aigua als 

circuits i és on es col·loquen els detentors que disminueixen les pèrdues de pressió i un col·lector de 

retorn que és on hi ha les vàlvules termostatitzables, les quals permeten el tancament total o 

parcial de cadascun dels circuits de forma independent. Els col·lectors també incorporen una vàlvula 

de tall per independitzar el sistema de calefacció que deixa una part inactiva en cas d’averia. 

D’altra banda, a l’extrem dels col·lectors, es muntaran unes vàlvules de purgat i buidat per treure 

l’aire que hagi pogut quedar en el sistema i facilitar la correcta circulació de l’aigua. 

Finalment, la calefacció radiant incorpora una bomba recirculadora situada a la caldera amb la 

funció de mantenir l’aigua en moviment dins el circuit tancat de la calefacció. 

 

Les característiques i el dimensionat d’aquesta instal·lació es troben definides a l’annex 8. 
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F. COMPLIMENT DEL CTE 

 

Des del 20 de març de 2007 les disposicions del Codi Tècnic són de compliment obligat, és per això 

que el present projecte ha d’assumir i complir aquesta nova normativa. 

 

DB – SUA SEGURETAT D’ÚS I ACCESSIBILITAT 

 

 SUA 1 Seguretat davant del risc de caigudes. 

Compleix amb les exigències que estableix el SUA 1: 

Els paviments dels habitatges tindran un grau de resistència davant les relliscades de classe 1 en 

els paraments horitzontals i 2 en paraments inclinats, no existiran discontinuïtats en els paviments i 

els pendents màxims de les rampes seran d’un 10%. 

Les baranes que protegeixen el forat d’escala tindran una altura acceptada per aquest document, 

essent de 0,90 m. No seran fàcilment escalables ni disposaran d’espai suficient per encabir-hi una 

esfera de 10 cm de diàmetre. 

Les amplades dels trams d’escala seran d’1 m, i compliran el mínim de 0,80 m que indica la 

normativa. La petja mesura 28 cm i la contrapetja 18 cm, dins els límits marcats en el document 

bàsic. 

 SUA 2 Seguretat davant el risc d’impacte o atrapament. 

Compleix amb les exigències que estableix el SUA 2: 

Les alçades lliures en tots els recintes de l’edifici seran de com a mínim 2,10 m, sense l’aparició de 

cap element que sobresurti. 

No existirà risc d’atrapament ja que els elements mòbils i les portes corredisses s’encabeixen dins 

l’envà i, per tant, no existeix cap punt on es pugui produir. 

 

 SUA 3 Seguretat davant del risc en empresonament en recintes. 

Compleix amb les exigències que estableix el SUA 3: 

Totes les portes que tenen sistema de tancament automàtic, en el qual les persones poden quedar 

tancades a l’interior, disposen d’un sistema manual d’obertura des d’ambdós costats de la porta. 

 

 SUA 4 Seguretat davant del risc causat per il·luminacions indegudes. 

Compleix amb les exigències que estableix el SUA 4, tenint una il·luminació correcta en tot l’edifici, 

tant als habitatges com a les zones comunes i locals. A més, es disposarà d’enllumenat 

d’emergència en tots els circuits d’evacuació amb la senyalització corresponent. 

 

 SUA 5 Seguretat davant del risc causat per situacions d’alta ocupació. 

Compleix amb les exigències que estableix el SUA 5 ja que l’edifici està destinat a habitatges i, per 

tant, l’ocupació no serà mai elevada. 

 

 SUA 6 Seguretat davant del risc d’ofegament. 

Aquest apartat no és de necessari compliment ja que no existeix cap piscina. 

  

 SUA 7 Seguretat davant del risc causat per vehicles en moviment. 

Aquest apartat no és de necessari compliment ja que no existeix cap planta on hi hagi vehicles en 

moviment. 

 

 SUA 8 Seguretat davant del causat pels llamps. 

Aquest edifici ja complia amb l’apartat perquè existeix la instal·lació d’un parallamps anterior a la 

reforma, calculada i dimensionada per a aquest edifici. 

 

 SUA 9 Accessibilitat. 

Totes les exigències contemplades en l’apartat es compleixen ja que aquest és l’objecte del 

projecte. 

 

DB-HE ESTALVI ENERGÈTIC 

 

 HE-1 Limitació de demanda energètica 

Veure annex 11 d’eficiència energètica. 

 

 HE-2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

El rendiment de la instal·lació tèrmica està descrita en l’annex 11 d’eficiència energètica, i s’ajusta a 

normativa. 

 

 HE-3 Eficiència de les instal·lacions d’il·luminació 

L’ eficiència de les instal·lacions d’il·luminació està descrita a l’annex 11 d’eficiència energètica, i 

s’ajusta a normativa. 

 

 HE-4 Contribució solar mínima de ACS 

La contribució solar mínima està descrita a l’annex 7 de plaques solars, i s’ajusta a la normativa. 

 

 HE-5 Contribució fotovoltaica mínima 

Tot i que l’orientació és prou bona, obtenim qualificació A sense fotovoltaica. 
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DB-HS SALUBRITAT 

 

 HS-1 Protecció contra la humitat 

Les façanes tenen una espessor important i resguarden la cara interior de l’edifici de la humitat. 

El forjat sanitari existent garanteix l’absència d’humitats per capil·laritat a la planta soterrani. 

 

 HS-3 Qualitat de l’aire interior 

Hi ha una instal·lació de ventilació i renovació de l’aire interior, compleix el que determina la 

normativa. Vegin l’Annex 11 d’eficiència energètica i l’annex 5 de sanejament i ventilació. 

 

 HS-4 Subministrament d’aigua 

El projecte contempla la implantació de 26 cambres humides, safarejos i/o lavabos, s’implanten 

noves xarxes de subministrament d’aigua per l’interior de l’edifici. 

La descripció de la instal·lació de subministrament d’aigua està descrita en els plànols del projecte. 

L’aigua subministrada per la companyia a l’edifici és apte per al consum humà. 

Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 

amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida útil 

de la instal·lació. 

Es garanteix que els cabals dels elements instal·lats són els següents: 

q ≥ 0,04l/s urinaris amb cisterna 

q ≥ 0,10l/s rentamans, inodor 

*amb una pressió mínima de 100kPa i 150kPa per els fluxors. 

En la cambres humides es disposaran dispositius d’estalvi d’aigua en cisternes de descàrrega i en 

aixetes. 

 

 HS-5 Evacuació d’aigües 

El projecte contempla la implantació de sanitaris instal·lant diversos en cada planta de l’edifici. La 

nova instal·lació s’ajusta a normativa en totes les premisses. És separativa. També es preveu la 

xarxa d’evacuació d’aigües. Baixants de polietilè. 

 

DB-HE SEGURETAT ESTRUCTURAL 

El compliment de l’estructura envers el CTE queda citat al petit apartat de la 

memòria, ja que estructuralment no s’afecta cap àmbit ni es du a terme cap 

modificació en cap element. 

 

DB-SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

La descripció de la instal·lació de seguretat en cas d’incendi, s’ajusta a normativa. 
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G. TERMINIS D’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 

 

A continuació s’adjunta una taula amb el termini d’execució d’obres que es vol portar a terme tenint 

en compte les dimensions i condicions de l’edifici a reformar. 

 

Es tindran en compte les següents especificacions: 

- L’obra comptarà amb un total de 4 operaris. 

- L’apartat d’instal·lacions inclourà: electricitat i domòtica, fontaneria, gas telecomunicacions 

sanejament i ventilació. 

- Les obres de paletes inclouran: aixecar les parets i construir l’escala. 

- Després de col·locar la instal·lació de calefacció radial, es col·locarà una solera a sobre per 

poder seguir realitzant els treballs. El parquet es posarà després de pintar i està inclòs dins 

de l’apartat de paviment. 

 

Tenint en compte aquest termini, es contempla que l’obra acabi en un temps inferior a un any. 

 

 A continuació s’adjunta el termini d’execució d’obres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDERROC

OBRES PALETA

INSTAL·LACIONS

INST. ANTIINCENDIS

CALEF. RADIANT + SOLERA

ENGUIXAT

FUSTERIA

ASCENSOR

PAVIMENT

ACABATS

PLAQUES SOLARS

PINTURA

MOBILIARI I APARELLS SANITARIS
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H. PRESSUPOST. 

 

El pressupost previst per a la reforma de l’edifici, adaptant-la a discapacitats, és el següent: 

 

CAPÍTOL PARTIDES QUANTITAT / DESCRIPCIÓ D'OBRA 
PREU PER 
CAPÍTOL 

1 1 A 9 1. ENDERROCS 39596,31015 
2 10 A 15 2. OBRES DE PALETA 30906,23317 
3 16 A 24 3. REVESTIMENTS 289201,4362 
4 23 A 36 4. PAVIMENTS 93375,39198 
5 37 A 38 5. OBRA DE PEDRA I MARBRE 8529,67248 
6 39 6. AÏLLAMENTS 2760,453983 
7 40 A 49 7. FUSTERIA EXTERIOR 36314,45155 
8 50 A 62 8. FUSTERIA INTERIOR 38571,06285 
9 63 A 69 9. SERRALLERIA 17333,52767 

10 70 A 79 10. VIDRERIA 5638,10083 
11 80 A 81 11. PINTURA 15038,90486 
12 82 A 103 12. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ 24426,18095 
13 104 A 111 13. INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 63184,53783 
14 112 A 115 14. INSTAL·LACIONS DE GAS 19961,33773 

15 116 A 143 
15. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I APARELLS 
SANITARIS. 87786,81766 

16 144 A 145 16. INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 47401,78 
17 146 A 158 17. INSTAL·LACIONS AUDIVISUALS I DE COMUNICACIÓ 14147,76921 
18 159 A 163 18. INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ 110621,6488 
19 164 A 182 19. ELEMENTS AUXILIARS DE DOMÒTICA 68906,66286 
20 183 a 201 20. SEGURETAT I SALUT 5019,74502 
21 202 a 207 21. CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 914,82 

  TOTAL PRESSUPOST 1019636,85 
  20 % BI y GGE 203927,3692 

  PRESSUPOST D'EMPRESA 1223564,215 
 

 

S’ha fet un petit resum del pressupost per partides, el pressupost detallat es troba a l’annex 12. 
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I. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 

 

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS. 

El Pla de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en 

l’obra per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra 

o de reduir-ne la seva producció. 

Tot seguit s’adjunta el la fitxa amb les principals accions de minimització i prevenció, o d’altres que 

poden ajudar a una millor gestió dels residus durant la fase d’execució. 

 SI NO 

1 Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables 

durant els treballs? 

X  

2 S’impartiran tasques de informació entre els treballadors i les subcontractes 

perquè col·loquin els residus en el contenidor corresponent (segons el tipus de 

residu, si se’n preveu o no el reciclatge, etc.)? 

X  

3 S’intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-la a l’ús (sense escreixos) 

i s’intentarà optimitzar la quantitat de materials emprats, ajustant-los als 

estrictament necessaris per a l’execució de l’obra? 

X  

4 Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials a l’engròs o amb 

envasos d’una grandària que permeti reduir la producció de residus d’embolcalls? 

X  

5 Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb 

sistemes d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients 

fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que puguin ser retornables o, si 

més no, reutilitzables? 

 X 

6 S’intentarà escollir materials i productes, d’acord amb les prescripcions establertes 

en el projecte, subministrats per fabricants que ofereixin garanties de fer-se 

responsables de la gestió dels residus que generen a l’obra els seus productes 

(pactant prèviament el percentatge i característiques dels residus que acceptarà 

com a retorn) o, si això no és viable, que informin sobre les recomanacions per a 

la gestió més adient dels residus produïts?  

X  

7 Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures 

adequades d’emmagatzematge per garantir la qualitat de les terres destinades a 

reutilització? 

  

8 S’aprofitaran retalls durant la posada a l’obra i s’intentarà realitzar els talls amb 

precisió, de manera que totes dues parts es puguin aprofitar? 

- Peces ceràmiques i paviments, aïllaments, tubs i d’altres materials 

d’instal·lacions (cables elèctrics), etc. 

X  

9 Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de malmetre’s amb elements de 

protecció (a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar)? 

X  

10 Es controlarà la preparació de les dosificacions per a la generació de materials in-

situ a fi d’evitar errors i, conseqüentment, residus? 

X  

 

 

ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 

quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

- Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

- Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

- Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

S’adjunten en forma de taula uns valors de referència procedents d’estudis realitzats per les 

entitats que han col·laborat en la redacció de la guia de prevenció de residus de l’iteC. A la web de 

l’Agència Catalana de residus, també es pot consultar la codificació segons el Catàleg Europeu de 

Residus. 

Nota: Els codis de les taules que a partir d’ara aniran acompanyats d’un asterisc (*) indiquen que 

es tracta d’un residu especial o perillós, d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

 

CODI CER TIPOLOGIA m3 residu/ m2 

construit 

T residu/ m2   

construit 

FASE DE FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 

170101 (formigó)  Inert 0,003810 0,005333 

170103 (material ceràmic)  Inert 0,000423 0,000381 

170407 (metalls barrejats)  No Especial 0,001264 0,000455 

170201 (fusta)  No Especial 0,009480 0,002370 

170203 (plàstic)  No Especial 0,001896 0,000290 

150101 (envasos de paper i cartró)  No Especial 0,000793 0,000056 

150110* (envasos que contenen restes de substàncies 

perilloses o estan contaminats per elles) 

Especial 

 

0,000437 0,000022 

 

Fase de tancaments 

170101 (formigó)  Inert 0,003810 0,005333 

170103 (material ceràmic)  Inert 0,000423 0,000381 

170407 (metalls barrejats)  No Especial 0,001264 0,000455 

170201 (fusta)  No Especial 0,009480 0,002370 

170203 (plàstic)  No Especial 0,001896 0,000290 
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170904 (residus barrejats de la construcció i de 

l’enderroc diferents dels especificats en el codis 

170901, 170902 i 170903) 

No Especial 

 

0,000413 0,000167 

 

150101 (envasos de paper i cartró)  No Especial 0,000793 0,000056 

150110* (envasos que contenen restes de substàncies 

perilloses o estan contaminats per elles) 

Especial 

 

0,000437 0,000022 

 

Fase d'acabats 

170101 (formigó)  Inert 0,011327 0,015857 

170103 (material ceràmic)  Inert 0,007551 0,006796 

170802 (materials de construcció realitzats amb guix 

diferents dels especificats en el codi 170801* ) 

No Especial 

 

0,009720 0,003927 

 

170201 (fusta)  No Especial 0,003402 0,000851 

170203 (plàstic)  No Especial 0,006318 0,000966 

170904 (residus barrejats de la construcció i de 

l’enderroc diferents dels especificats en el codis 

170901, 170902 i 170903) 

No Especial 

 

0,000365 0,000147 

 

150101 (envasos de paper i cartró)  No Especial 0,007321 0,000512 

150110* (envasos que contenen restes de substàncies 

perilloses o estan contaminats per elles) 

Especial 

 

0,001312 0,000066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a 

la gestió dels residus que cal preveure a l’obra. 

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 

considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 

“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits 

controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció 

en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 

reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 

construcció i demolició, estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No 

Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 

possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper 

d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de 

construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat 

de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de 

fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que 

més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té 

menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser 

transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques fisico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on 

s’ha produït. Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una 

destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de 

qualitat. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on 

el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 

desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
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Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil 

matxucadora a l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in 

situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha 

evitat portar a abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 

contenir. 

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 

separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

A continuació s’adjunta un model de fitxa per a la gestió de residus dins l’obra. 
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Per seleccionar les opcions externes de gestió, la pàgina Web de l’Agència de Residus de Catalunya 

(www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades 

que existeixen en el nostre país. Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons 

la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament dipòsit controlat). 

 

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

A) Directament per codi CER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal.
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3. CONCLUSIONS 

 

Un cop realitzat el projecte “Adaptar un edifici per a discapacitats”, em aconseguit  conèixer els 

criteris constructius per adaptar l’edifici a persones amb discapacitats física, auditiva, visual o 

intel·lectual i per a persones de la tercera edat, tant pel que fa als habitatges, com les zones 

comunitàries, com en els locals. 

 

Hem cregut oportú abordar aquest tema perquè aquesta temàtica és nova per a nosaltres, amb 

noves exigències dins de la normativa actual i no les hem estudiat dins de la universitat. Mentre 

realitzàvem aquest projecte hem constatat que actualment hi ha moltes formes de superar 

aquestes barreres arquitectòniques i que hi ha diverses associacions i empreses dedicades a cercar i 

oferir solucions per a les diferents discapacitats. 

 

Gràcies a això, em pogut dissenyar els diferents habitatges seguint els criteris i les necessitats de 

cada tipus de discapacitat, adaptant la planta baixa per a una persona de la tercera edat, la planta 

primera per a persones amb discapacitats motrius, la planta segona per a persones amb 

discapacitat auditiva i visual i la planta àtic per a persones amb discapacitat intel·lectual tot 

utilitzant en cada cas les tecnologies mes adequades per facilitar la seva vida diària i incrementar la 

seva seguretat 

 

Un dels problemes que ens em trobat amb el projecte, era la desconeixença d’algunes de les 

necessitats bàsiques que requerien i la normativa i les solucions que es poden aplicar en aquests 

casos. Ha estat difícil trobar la informació adient perquè, tot i que existeixi molta informació sobre 

el tema, aquesta és dispersa i poc concreta. D’altra banda, les institucions o organismes dedicats a 

aquesta finalitat no donaven resposta a les nostres preguntes, fet que no valorem pero que es 

indicatiu de la situació real dels discapacitats. 

 

Tot i això, hem aconseguit els nostres objectius intentant situar-nos i entendre el dia a dia 

d’aquestes persones i buscant la manera de suplir les seves mancances amb sistemes o aparells 

d’accessibilitat i domòtica. 

 

És per això que veiem complerts els nostres objectius després d’haver acabat el treball. 
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NORMATIVA 

 

CTE: Código técnico de la edificación. 
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ISO 7193 Sillas de ruedas. Dimensiones totales máximas. 

Normativa sobre accesibilidad de las Comunidades Autónomas y municipios. 

UNE 111915:1991 Sillas de ruedas. Dimensiones totales máximas. 

UNE 127020:1999 EX Criterios de ensayo sobre baldosas de Terrazo interior. 

UNE 127021:1999 EX baldosas de Terrazo exterior. 

UNE 127022:1999 EX hormigón exterior. 

UNE 127023:1999 EX losetas de hormigón. 

UNE 127024:1999 EX baldosas aglomeradas de cemento. 

UNE 170001-1:2001 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno. Parte 1: 

requisitos DALCO. 

UNE 170006 IN Directrices para que el desarrollo de las normas tenga en cuenta las necesidades de 

las personas mayores y las personas con discapacidad. Versión oficial, en español, de la Guía CEN-

CENELEC GUIDE 6, de enero de 2002, que a su vez adopta íntegramente la Guía ISO-IEC 71 2001. 

Madrid: Asociación Española de Normalización y Certificación, 2003. 

UNE 41500 IN Accesibilidad en la edificación y el urbanismo. Criterios generales de diseño. 
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UNE 41523 Accesibilidad en la edificación. Espacios higiénico-sanitarios. 
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UNE-EN 12182 Requisitos generales y métodos de ensayos de las ayudas técnicas para personas 

con discapacidad. 

UNE-EN-ISO 9999:1999 Ayudas técnicas para personas con 

discapacidad. Clasificación (ISO 9999:1998). 
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UNE-EN 14971 Análisis de riegos en productos sanitarios. 
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accesibilidad en los edificios. 
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5. AGRAÏMENTS 

 

A les nostres famílies pel seu suport incondicional. 

 

A la Goretti per la seva paciència i els seus consells en tot moment. 

 

A en Roda, la Clàudia, la Irene, la Laura i l’Ivan per creure en el nostre projecte i encoratjar-nos des de l’inici. 

 

A la Clara, la Mireia i en Xavi pels cafès al bar. 

 

A la Gemma i la Laia pels seus consells i ajudes tècniques. 

 

A Josep Bordonau i Josep Blanch per compartir amb nosaltres els seus coneixements en domòtica. 

 

I, finalment a Javier Ruiz Gandullo per acceptar aquest projecte i orientar-nos durant el procés. 
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6. CONTINGUT DEL CD 

 

Al CD s’inclouen els arxius següents separat en carpetes: 

 

 1. MEMÓRIA 

 2. RESUM 

 3. CARPETA ANNEXOS: 

  - ANNEXOS INSTAL·LACIONS. 

  - ANNEX PRESSUPOST MEDICIONS 

  - ANNEX PRESSUPOST PREU UNITARI 

  - ANNEX PRESSUPOST D’EMPRESA. 

  - ANNEX PRESSUPOST D’EMPRESA PER CAPÍTOLS. 

 4. CARPETA DE PLÀNOLS. 

  


