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RESUM
 
El present treball tracta del seguiment del projecte de rehabilitació de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres 
situat al c/Pelai n/38 a Barcelona. Aquesta construcció està composta per planta soterrani, planta baixa 
més quatre plantes. 
 
L’objectiu del projecte és realitzar l’estudi històric del edifici per conèixer la seva evolució, l’anàlisis de 
les diferents parts del projecte real amb la col·laboració en certes tasques del mateix i l’estudi d’un 
possible pla d’organització del planejament de l’obra i la gestió del residus. 
 
Aquest treball està format per diferents punts seguint un ordre lògic, per a l’elaboració d’un projecte, els 
quals són citats a continuació. 
 
L’edifici: Antecedents i Ressenya Històrica: Se cita la ubicació del edifici, la seva descripció 
arquitectònica, constructiva actual i es parla dels antecedents que van portar a elaborar un nou projecte 
en aquest edifici. A continuació es parla de la data de construcció i autor del edifici, s’estudia la seva 
evolució, el context del lloc on està ubicat i les característiques del tipus de construcció i sistemes 
constructius. 
 
Anàlisis de la diagnosis de l’edifici: En el primer punt s’enumeren els documents del projecte real que 
parlen de la diagnosis de l’edifici. Tot seguit es fa un anàlisis de la diagnosis de manera ordenada 
començant per l’estructura vertical, seguit de l’estructura horitzontal, de les diferents parts de 
l’envolupant del edifici i de la caixa d’escales. 
 
 
          
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anàlisis de la solució del reforç dels forjats: S’inicia enumerant els documents del projecte real com en 
l’anterior apartat. Es fa l’explicació de la solució del reforç estructural i s’analitzen les diferents parts del 
reforç buscant les deficiències que ens trobem al projecte real. 
 
Proposta d’ubicació de l’ascensor, rehabilitació dels patis interiors i de la caixa d’escales: Es descriuen 
les diferents propostes d’ubicació de l’ascensor i s’analitzen els pros i contres de cada proposta, 
explicant per que s’arriba a la decisió final de escollir-ne  una. També es fa l’explicació de la intervenció 
que es durà a terme als patis interior i de la caixa d’escales. 
 
Projecte de la coberta nova i rehabilitació de les façanes: Es descriu l’execució que es realitzarà a la 
coberta nova i les diferents intervencions de rehabilitació que es faran a les façanes, amb especial 
importància a la façana posterior. 
 
Proposta d’execució de l’obra i pla de gestió de residus: Es fan dos propostes d’execució de l’obra 
similars i s’elabora una pla d’organització en planta. També es fa una pla de gestió de residus seguint 
els punts que marca el PROGROC de l’agencia de residus de Catalunya. 
 
Annexes: S’ha introduït tota la informació del projecte real que s’ha utilitzat per elaborar el treball, ja 
que molta informació s’ha desestimat per ser similar i repetitiva. També s’han introduït els plànols del 
projecte elaborats i muntats per mi, un reportatge fotogràfic, els diferent plànols extrets del arxiu 
contemporani de Barcelona, la taula de rendiment de la mà d’obra, els diagrames Gantt de la 
planificació de l’obra i la taula per estimar el pes i volums dels residus de l’obra.     
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INTRODUCCIÓ 
 
Durant la recerca d’un tema sobre el qual poder realitzar el projecte final de grau tenia com a primer 
criteri encarar-lo a la rehabilitació. Ja que anteriorment vaig decidir cursar el D.A.C. de rehabilitació i un 
dels requisits per aconseguir-lo és enfocar-lo en aquesta direcció.  
 
Com a preferència volia intervenir en un cas real per aconseguir experiència en el món laboral. Per això 
em vaig apuntar a la llista de possibles convenis amb empreses dedicades a la rehabilitació. 
 
Entre les diferents possibilitats em vaig decantar per la rehabilitació de l’edifici del carrer Pelai de 
Barcelona, degut que em donà la possibilitat de realitzar un conveni amb el despatx d’arquitectes que el 
portava i participar en el projecte real. 
 
Per una altra banda el projecte real tenia com a objectiu el reforç estructural dels forjats, la proposta 
d’ubicació d’un ascensor, la legalització d’habitatges, la reforma de la façana posterior i la modificació 
de la coberta existent. Tot aquest ventall d’intervencions m’oferiria la possibilitat d’agafar experiència en 
diferents parts de les que es poden realitzar en aquest món. 
 
En el moment que vaig entrar a formar part de l’equip del projecte em vaig trobar que l’aixecament 
arquitectònic estava relativament tot fet i que ja havien concretat una proposta de reforç pels forjats. A 
partir d’aquell moment vaig entrar a forma part d’algunes de les tasques que s’havien de realitzar al 
projecte. 
 
Els objectius basics que vull realitzar són: l’estudi històric de l’edifici, l’anàlisi de la diagnosis, de la 
solució del reforç estructural, la col·laboració en la proposta de la ubicació de l’ascensor, la rehabilitació 
de la façana posterior i de la coberta. També vaig plantejar fer l’estudi del pla de l’obra. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
During the search for a topic on which to perform the final degree the first criterion was to face it in the 
rehabilitation. As previously I decided to take the D.A.C. rehabilitation and one of the requirements of it 
is to focus it in that direction. 
 
My preference was to be involved in a real case to get experience in the labor market. That’s why I 
appointed to the list of possible conventions with business related to the rehabilitations. 
 
Among the different options, I opted for the rehabilitation of the building in Barcelona in the street Pelai, 
because it gave me the possibility to do an agreement with the study of architects that was responsible 
of it and I could take part in the real project. 
 
On the other hand, the real project was aimed at the structural reinforcement of slabs, the proposed 
location of a lift, the legalization of housing, the reform of the facade and the modification of the existing 
roof. All of these operations gave me the chance to take experience in different parts of it can be done 
in this world. 
 
At the time I joined the project team, the architectural survey was practically all done and they had 
materialized a proposal for strengthening slabs. From that moment I became part of some of the tasks 
to perform the project. 
 
The basic objectives that I want to do are: the historical study of the building, the analysis of the 
diagnosis, the solution of structural reinforcement, collaboration in the proposed location of the lift and 
the rehabilitation of the facade and roof. I also proposed to study the construction plan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

L’OBJECTE. 
 
L’edifici està situat al carrer Pelai número 38 entre mitgeres, és un edifici amb soterrani, planta baixa, 
planta principal més quatre. Té una estructura d’entramats de parets de càrrega  i forjats 
unidireccionals, la façana està composta per tancaments de parets ceràmiques, la coberta té dos 
tipologies, al sostre de planta tercera ens trobem una coberta plana feta a la catalana, i al sostre de la 
planta quarta tenim una coberta inclinada a dos aigües rehabilitada amb plaques TECTUM amb acabat 
de xapa. La superfície aproximada per planta es d’uns 200 m2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 0 Façana principal (realitzada per Sergi Canal Domingo). 

EL PROJECTE. 
 
El projecte es basa en una reforma estructural dels sostres de la planta segona, de la planta tercera,  i 
la construcció d’una nova coberta, així com la previsió per la instal·lació d’un ascensor i les 
modificacions associades al canvi d’ús en la planta principal i en la planta primera, ja que hi ha dos 
habitatges que no compleixen el decret d’habitabilitat en vigor.  
 
En resum el projecte pretén consolidar l’estructura malmesa de l’edifici, deixa l’envolupant de l’edifici en 
bon estat, deixar una previsió per la instal·lació de l’ascensor, legalitzar els habitatges que no 
compleixen la normativa actual, sanejar l’escala principal i els patis.  
 

OBJECT. 
 
The building is located at 38 Pelai Street (between the middle). It is a building with a basement, ground 
floor, first floor plus four. The building has a structure of intersecting bearing walls and the forged 
unidirectional exterior facade is composed of ceramic walls. The roof has two types. The ceiling of the 
third floor we find a flat roof made in a Catalan way and the roof of the fourth floor has a sloping roof to 
gable Tectum panels restored with a veneer finish. The approximate area for floor is 200 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photography 0 Principal facade (taken by Sergi Canal Domingo). 

THE PROJECT. 
 
The project is based on a structural reform of the ceilings of the second floor, the third floor, and the 
construction of a new roof, as well as the forecast for the installation of an elevator and the changes 
associated with the change of use on the ground floor and the first floor, as there are two homes that do 
not comply with the decree of occupancy in force. 

In summary the project aims to strengthen the damaged structure of the building, leaving the building 
envelope in good condition, make an estimate for the installation of the elevator, and legalize the homes 
that do not meet current regulations, restructure the main stairs and courtyards. 
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1 L’EDIFICI: ANTECEDENTS I RESSENYA HISTORICA 

1.1 Situació. 
 
L’edifici objecte d’estudi està situat al c/ Pelai n/38, de Barcelona. Aquest edifici es troba al límit del 
districte de Ciutat Vella i del barri del Raval. (Mirar documentació annexa plànol EA-0 situació i 
emplaçament.)  

1.2 Descripció arquitectònica. 
 
Es tracta d’un edifici que consta de planta soterrani, planta baixa, quatre plantes pis i planta sota-
coberta. L’edifici consta de tres volums clarament destacat al esquema volumètric de la figura 0. 
 
El cos principal i el de color rosat (figura 0) tenen l’ús d’habitatges menys a planta baixa i soterrani. A la 
planta quarta actualment hi ha una distribució composta per dos domicilis, amb alçades discontinues. A 
la planta tercera i segona, trobem una sola residència i a la planta primera i principal trobem quatre 
habitatges. La planta baixa està destinada al vestíbul d’entrada dels habitatges junt amb la sortida 
d’emergències del local comercial, a la part lateral esquerra mirant de cara a la façana principal al 
carrer Pelai. La resta de la planta baixa té ús de local comercial junt amb la planta soterrani.   
 
A la façana principal a planta baixa tenim dos obertures la més petita corresponent al vestíbul i la més 
gran a l’entrada del local comercial. De la planta principal a planta tercera hi ha tres obertures similars 
que disminueixen d’alçada a mesura que pugem de pis, igual que les alçades dels pisos. A la planta 
quarta com hem dit anteriorment les alçades són discontinues, per això a la façana principal trobem 
tres petites obertures coronades amb una balustrada. Les obertures tenen balcons continus a planta 
principal i primera i discontinus a les següents, a mesura que pugen de pis les volades són inferiors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 BUILDING: BACKGROUND AND HISTORICAL REVIEW 

1.1 Location. 
 
The building subject of study is located at c / Pelai n/ 38, Barcelona. This building is located on the edge 
of Ciutat Vella district and the Raval district. (See map attached documentation EA-0 status and 
location.) 

1.2 Description of architecture. 
 
The building consists of basement, ground floor, four floors and an under-floor deck. The building 
consists of three volumes clearly outline at the volume scheme of the figure 0. 
 
The main body and the pink color (figure 0) consist of housing except the ground floor and basement. 
On the fourth floor there is a distribution consisting of two homes, with discontinued heights. In the 
second and third floor there is one residence while the first and fourth floor there is four residences. The 
ground floor is located a lobby of the residences and also the emergency exit of the shop at the left side 
looking at the main facade of the Pelai street. The rest of the ground floor is used for commercial 
premises with the basement. 
 
The main facade on the ground floor there are two openings the smaller one corresponding to the lobby 
and the larger to the entrance of the shop. On the main floor to third floor there are three similar 
openings that decrease its height as we rise to the upper floor, the same happens with the height of the 
floors. On the fourth floor as mentioned above the heights are discontinued, so in the main facade are 
three small bays crowned with a balustrade. The openings have continuous balconies on the main and 
first floor, while the other floors the balconies are discontinuous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 0: Summary floor 
and volume scheme of 
the Building. 
 

Figura 0: Plantes resum i 
esquema volumètric de 
l’edifici. 
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A la façana posterior trobem una distribució d’obertures similars però no tant adornades, amb una 
tribuna important de planta baixa a planta tercera. Les obertures tenen totes balcons continus, menys a 
planta principal que dóna a la terrassa que forma el volum beix d’alçada inferior. A la planta quarta 
també trobem un balco més petit que només cobreix dos obertures i que per dos graons s’accedeix a la 
terrassa que forma el volum rosat. 
 
La planta del volum principal està composta per dos rectangles esbiaixats, amb una obertura central 
corresponent al pati de llums central que arriba fins a planta principal. Tenim dos cossos units que es 
poden observar a la planta coberta que corresponent a la caixa d’escala i al pati de llums del vestíbul.  
 
El volum rosat esta adherit al volum principal, amb una planta casi rectangular tenim una obertura 
corresponent al pati lateral que arriba fins a la planta primera. Amb una alçada inferior el volum beix 
està unit amb els altres dos, amb planta quadrada. Podem observar que damunt surt un volum petit a 
planta primera corresponent a la sala d’instal·lacions del local comercial.     

1.3 Descripció constructiva actual. 
 
L’estructura de l’edifici, és de murs de càrrega en planta soterrani, pilars i jàsseres metàl·lics juntament 
amb parets de càrrega en planta baixa i la resta de plantes també amb parets de càrrega. Les parets 
de càrrega són de totxo massís.   
 
Els sostres estan formats per bigues de fusta de diferents seccions, segons les plantes, diferents 
intereixos, i revoltons de ceràmica reblerts amb diferents tipus de materials i un paviment de rajola 
hidràulica, tret d’una zona en la part posterior de la planta, on les bigues són perfils metàl·lics tipus IPN 
d’ala estreta. 
 
L’escala està formada per voltes i graons acabats amb marbre o rajola ceràmica segons les plantes, els 
envans que conformen la distribució dels habitatges són de 4 cm de gruix realitzats amb maó massís 
de cantell. 
 
La coberta està formada per quatre tipologies constructives. De la façana que dóna al carrer Pelai fins 
cinc metres cap a dins ens trobem una coberta inclinada a una aigua. Aquesta està composta per 
tàbics conillers formant la pendent, rastells de fusta perpendiculars als tàbics conillers, empostissat 
format de tres capes de peces ceràmiques i reformada amb coberta “tipus TECTUM” acabada amb 
xapa metàl·lica per damunt. A continuació ens trobem una coberta a dos aigües que cobreix casi la 
totalitat de la planta. Aquesta està formada igual que l’anterior, l’únic que les dos pendents estan 
formades per les parets de càrrega i bigues de fusta. Al badalot ens trobem dos cobertes inclinades a 
una aigua a diferents cotes. En aquestes la pendent ve donada per les parets perimetrals, bigues de 
fusta i estan acabades amb dos claraboies. Per últim tenim una coberta plana transitable a la part 
posterior de l’edifici, que està formada per la mateixa tipologia que els sostres, canviant l’acabat per 
morter de pendents i tres capes de rajola ceràmica col·locades a espina de peix.      

1.4 Antecedents. 
Anteriorment al projecte en qüestió es va presentar un projecte d’apuntalament provisional de forjats i 
substitució provisional de coberta amb data inici al Maig del 2005, i acabament al Setembre del 2005, 
redactat per l’arquitecte tècnic Josep Zapata i Gómez, col·legiat nº 7852. 

At the rear there is a similar distribution of openings, but not adorned, with an important platform floor to 
third floor. The openings are all continuous balconies, while at the main floor overlooking the terrace 
which its beige volume high is lower. On the fourth floor there is also a smaller balcony that only covers 
two openings and two steps to access to the terrace the pink volume in the figure. 
 
The floor of the main volume consists of two slanted rectangles with a central opening for the central 
courtyard which leads to main floor. It has linked two bodies that can be seen on the ground cover that 
corresponds to the stairwell and courtyard lobby. 
 
The pink volume is associated with the main volume with almost a rectangular floor that has an opening 
to the back patio that leads to the first floor. With a lower height the beige volume  is joined with the 
other two, with a square floor. We can see that goes on in a small volume corresponding to the first floor 
corresponds to the installation chamber of the shop. 

1.3 Description constructive today. 
 
The building’s structure of load-bearing walls on basement floor, pillars and beams with metal bearing 
walls at ground floor and other floors also bearing walls. The bearing walls are solid brick. 
 
The roofs are made is of beams of different sections, according to the floors, different interest and vaults 
filled with different types of ceramic materials and flooring tile water, except for one area at the rear of 
the floor, where beams are metal profiles IPN type of narrow wing. 
 
The stairs are formed by marble or ceramic tiles according to the floors, the walls that make the 
distribution of housing are made with 4 cm thick brick edge. 
 
The roof consists of four types of construction. At the facade facing the street Pelai to five meters 
inwards we find a slanted roof to water. This consists of forming the slope checkered brick wall hound, 
wooden rakes perpendicular to the checkered wall hound, floor boarding made of three layers of 
ceramic and refurbished deck "type Tectum" finished with metal plate above. Then we cover two water 
that covers almost the entire plant. This is made like the above, only the two remaining walls consist of 
load and wooden beams. Skylights on the staircase we find a slanted roof to two waters. This slope is 
given by the walls of the staircase, wooden beams and is finished with corrugated plastic sheets. Finally 
we have a flat roof passable at the rear of the building, which consists of the same type of the roof, 
changing the finish to mortar earrings and three layers of ceramic tiles placed in herringbone. 
 

1.4 Background. 
 
Previously, a provisional project draft with propping slabs and replacement with temporary cover was 
presented; it’s starting date May 2005, and ending in September 2005, written by the architect Jose 
Zapata and Gomez, collegiate No. 7852. 
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La planta baixa i soterrani està ocupada pel local comercial Bershka, on posteriorment també es va fer 
una reforma, el vestíbul de l’entrada està rehabilitat, i les plantes principal i primera estan rehabilitades 
conforme el projecte de l’Arquitecte Tècnic Josep Zapata i Gómez, col•legiat nº 7852 i nº visat 
nªAEP119, amb data d’inici al Febrer de 2006. 
 
Com inici del projecte es va entrar amb la justificació de la legalització de la planta principal i planta 
primera de l’edifici, per complir amb la normativa i per aprovar la legalització del projecte presentat per 
l’Arquitecte Claudio Coello, amb número d’expedient 2008LM22374. 
 
El promotor tipus S.A, amb NIF A-08621138 va encarregar aquest projecte per petició de l’ajuntament 
de Barcelona, com a deficiències del projecte amb número d’expedient 2008LM22374 anteriorment 
citat.  
 

1.4.1 Requisits normatius. 
 
Urbanísticament, el projecte es resol seguint les directrius del Text Refós de les Normes del Pla 
Metropolità del Planejament de Barcelona, i el PERI del Raval , però hem de considerar que estem 
davant la rehabilitació d’un edifici existent i consolidat. 
 
Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE RD. 314/2006) en les zones que es rehabilita. 
 
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal 
que li sigui d’aplicació en el moment en que inicialment es va visar al Juny del 2008, i entregar el 
projecte a l’Ajuntament. 

1.4.2 Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic. 
 
Es tracta d’un solar de geometria irregular qualificat com a sòl urbà consolidat, i que té una edificació 
entre mitgeres de PS+PB+5PP. 
  
El solar té una superfície de 408 m2, és de forma irregular i té una profunditat edificada en les plantes 
principal, primera, segona i tercera, en el punt inferior de 20,50 m (extrem esquerra de la façana del 
carrer Pelai) i en el punt superior 25,80 m (extrem dreta del carrer Pelai).  
 
La façana principal dóna al carrer Pelai, i té uns 9,5 m de longitud i la façana posterior del solar dóna a 
un pati interior d’illa. 
 
La planta quarta està alineada en façana respecte al pati interior d’illa, i està reculada respecte al carrer 
Pelai. 
 
La planta principal i primera està destinada a habitatges existint actualment quatre habitatges per 
planta. La segona, tercera i quarta planta estan deshabitades. 
 

The basement and ground floor is occupied by a commercial premise Bershka, which later also became 
a reform. The lobby is restored, and the main and first floors are rehabilitated by the project of the 
Technical Architect and Joseph Zapata Gomez collegiate No 7852 and No visa AEP119 n ª, with start 
date in February 2006. 
 
At the beginning of the project came the justification for the legalization of the main floor and first floor of 
the building to comply with the rules and approve the legalization of the project by the architect Claudio 
Coello, with file number 2008LM22374. 
 
The promoter type SA, NIF A-08621138 commissioned this project to petition the city council of 
Barcelona, as deficiencies in the project file number 2008LM22374 previously mentioned. 
 

1.4.1 Legal Requirements. 
 
As urbanistic outline the project is resolved following the guidelines of the Consolidated Plan 
Metropolitan Planning Rules of Barcelona, the PERI of Raval, but we have to consider that we are in 
front of the rehabilitation of an existing building and consolidated. 
 
As for its services, the building meets the basic requirements of quality established by the Law Building 
(LOE law 38/1999) and developed mainly by the Technical Building Code (CTE RD. 314/2006) in areas 
that are rehabilitated. 
 
Likewise, it complements the rest of technical regulations, national, regional and municipal level that 
was applicable at the time it was initially endorsed the June 2008 and handed the project to the city 
council. 

1.4.2 Policies and location of the physical environment. 
 
This is a plot of irregular geometry described as consolidated urban land, and has an edification 
between the dividing wallilding of PS + PB +5 PP. 
 
The plot covers an area of 408 m2, is irregular and has a depth of floors built in the main, first, second 
and third floor, the lower point of 20.50 m (extreme left of the front street Pelai) and the highest point at 
25.80 m (extreme right of the street Pelai). 
 
The main facade faces the street Pelai, and is about 9.5 m long and the back facade of the plot gives to 
a inner courtyard. 
 
The fourth floor is lined on the inner courtyard in front of the block, and is retreated respect street Pelai. 
 
The first and main floor is devoted to dwellings; actually there are four homes for each floor. The second 
and third and fourth floor is uninhabited. 
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1.5 Ressenya històrica. 

1.5.1 Data de construcció. 
 
Se suposa l’edificació de casa de veïns l’any 1874, ja que el primer expedient trobat a l’arxiu 
contemporani de Barcelona consta d’aquest any. Dins d’aquest observem diferents documents de 
tràmits d’obres y plànols del edifici, que ens donen a entendre que es un projecte elaborat i executat de 
l’època.  

1.5.2 Autor de l’edifici. 
 
Se suposa que l’autor és un mestre d’obres, ja que els plànols del primer expedient estan firmats per 
ell. No s’ha pogut descobrir el nom que plasma la firma de l’autor. 

1.5.3 Evolució i intervencions fetes al llarg de la vida de l’edifici. 
 
Dels plànols del primer expedient de 1874 estudiat s’observa que es va construir un edifici que 
constava de planta soterrani, planta baixa, planta principal i dos plantes pis. La planta està formada per 
tres crugies paral·leles a la façana del carrer Pelai fins arribar al pati central. La última crugia és més 
petita ja que té un pati interior i la caixa d’escala situats a un dels seus laterals. A continuació del pati 
central ens trobem dos crugies casi perpendiculars a les anteriors. Aquesta composició ens corrobora 
que és una casa de veïns, ja que l’esquema estructural de trava i els patis són característics de l’època.   
 
Al segon expedient de 1895 que ens costa de l’arxiu contemporani de Barcelona, trobem uns plànols 
que ens donen a entendre una ampliació del edifici en planta i que es pot veure clarament in situ 
observant la tipologia constructiva dels forjats. El forjats mes antics estan formats per bigues de fusta i 
els posteriors estan fets amb biguetes de perfils IPN de ala curta. Se suposa que també es va fer una 
remunta amb planta tercera y planta sota coberta. S’arriba amb aquesta conclusió ja que l’edifici actual 
consta d’aquestes plantes i és lògic que es fes per que l’esquema amb  planta és el mateix fins a planta 
tercera. Un altre factor que corrobora aquesta remunta és que les bigues de fusta afectades per atacs 
xilòfons són exactament dels forjats d’aquesta. Per això se suposa que les bigues de fusta són de 
diferent material i intervenció, encara que no s’ha fet un estudi al laboratori d’aquestes. 
 
El següent expedient que es trobà data del 1913, aquest ens parla de la neteja de la façana i d’una 
instal·lació al terrat de la coberta. Això ens fa pensar que potser la remunta de l’anterior intervenció 
només va ser fins a planta tercera i que es va fer en aquesta, la planta de sota coberta. Es pot observar 
que la planta sota coberta té la façana reculada fins a la segona crugia i que la crugia feta de la primera 
reforma en planta és un terrassa. Per aquestes raons es creu que la coberta, abans de la reforma, era 
una coberta plana a la catalana en tota la planta y que després de la reforma es va consolidar una 
remunta amb coberta inclinada a dos aigües. 
 
A continuació ja ens situem a l’any 2005-2006 on tenim constància del projecte del arquitecte tècnic 
Josep Zapata i Gomez, aquest no canvia la configuració de l’edifici, com ja s’esmenta en els 
antecedents. Però si que canvia la distribució de les plantes principal i primera, convertint-les en 
plantes de quatre habitatges envers a un que hi havia anteriorment. 

1.5 Brief History. 

1.5.1 Date of building. 
 
It supposes the construction of residents house in 1874, because is the first file founded in the 
contemporary archive of Barcelona. In this document we observe different procedures for building works 
documents and plans of building that suggest it’s a project prepared and executed at that time. 

1.5.2 Author of the building. 
 
It is assumed that the author is a master builder, as the first record drawings are signed by him. The 
name could not be found that expresses the author's signature. 

1.5.3 Evolution and interventions throughout the life of the building. 
 
The plans of the first record studied in 1874 shows that was built a building consisting of basement, 
ground floor, first floor and two upper floors. The plant consists of three sections parallel to the front of 
street Pelai facade until the central courtyard. The last bay is smaller because it has a courtyard and 
staircase located on one side. Following the central courtyard we find two spans almost perpendicular to 
the above. We confirmed that this composition is a neighboring house because the structural design of 
obstacle and courtyards are characteristic of the period. 
 
The second record from 1895 from the contemporary archive of Barcelona are some plans that suggest 
an extension of the building on the ground level and it can be seen clearly observing the traditional 
buildings of forgings. The older floors are made of wooden beams and the next ones are made of 
subsequent profiles IPN short wing. It was supposed to an expansion of a third floor and ground 
covered. We reach at this conclusion because the current building consists of these plants and makes 
sense it that was made like this because the scheme with the ground is the same till the third floor. 
Another factor that corroborates this is that the wooden beams affected by the attacks xylophones are 
exactly form the forge of it. Therefore, it is assumed that the wooden beams are of different materials 
and intervention, although a study of it hasn’t been made at their laboratory. 
 
The next record found dates from 1913, it’s about the cleaning of the facade and an installation of a 
rooftop deck. This suggests that perhaps the back of the previous intervention was only up to the third 
floor and it was done in this one, the plant covered. We can see that the ground under the front cover is 
retreated until the second bay and the bay made the first floor is a terrace reform. For these reasons it is 
believed that the cover before the reform was a flat roof Catalan style throughout the plant and after the 
reform was consolidated back with a sloping roof to two waters. 
 
Then as we look to the year 2005-2006 where we have evidence of the project's architect Joseph 
Zapata and Gomez, this does not change the configuration of the building, as mentioned in the 
background. But the layout of the main floor and first floors changes, turning them into four houses. 
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Per últim tenim la reforma que va projectar el estudi tècnic Bernardo Begeda Garcia l’any 2007 pel local 
comercial Berhska situat a planta baixa i soterrani. Aquest projecte consta del reforç estructural de 
planta baixa, se suposa que es va ampliar el local en planta baixa i soterrani utilitzant l’espai que 
anteriorment ocupava el jardí de la finca. Es creu que va ser així per que la tipologia estructural de 
pilars i bigues metàl·liques no es de l’època dels expedients trobats en l’arxiu contemporani de 
Barcelona. També s’observa que es van fer dos obertures als forjats de planta soterrani per construir 
dos escales no existents anteriorment i un ascensor que va de planta baixa a planta soterrani.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Esquema de l’evolució de l’edifici en planta i alçat. 

Finally the reform designed by the technical study Bernardo Begeda Garcia in 2007 for Berhska shop 
located on the ground floor and basement. This project consists of structural reinforcement of ground 
floor, it’s supposed to be extended on the ground floor and basement premises using the space 
previously occupied by the garden of the property.  It is believed that was done like this because the 
pillars typology structure and metallic beams were not made at the time of the records from the 
contemporary archive of Barcelona. It is also observed that two openings were made in basement slabs 
to construct two stairs that previously didn’t exist and an elevator that goes from floor to basement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1: Schematic of the evolution of the building in plan and elevation. 
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1.5.4 Contextualització en el lloc. 
 
El Raval. 
 
Abans del segle XIV el barri del Raval era només un camp obert amb terres cultivades que abastaven 
la ciutat de Barcelona. Si ens remuntem fins a la Barcelona romana, hi podem trobar camins veïnals 
que prefiguren la seva posterior formació. 
  
Entre el segle XV i la desamortització de Mendizàbal l’any 1837, el Raval es caracteritzà per la pèrdua 
progressiva de la seva personalitat rural per convertir-se en "terra de convents". A començaments del 
segle XVIII es produí un inici d’urbanització, i les indústries començaren a intercalar-se enmig d’horts, 
convents i cases gremials. Entre 1770 i 1840 es dugué a terme la industrialització definitiva del barri del 
Raval. El creixement demogràfic del Raval i el desenvolupament de les fàbriques són dos fenòmens 
íntimament relacionats. Els treballadors de les fàbriques van quedar-se al Raval a viure a prop de la 
feina. El Raval es convertí en el barri europeu més dens i es va voler aprofitar fins a l’últim metre 
quadrat edificable. 
  
Al primer quart del segle XIX les fàbriques visqueren els seus moments més importants. L’any 1829, 
segons el Padró de Fabricants, al Raval hi havia 74 fabricants tèxtils (2.443 telers i 657 màquines de 
filar). La culminació de tot aquest procés va ser la instal·lació industrial coneguda per casa-fàbrica, on 
coincidien les seves grans dimensions, la seva representativitat institucional i la residència particular del 
fabricant. D’entre les raons que duien a instal·lar les fàbriques al Raval, se’n destaquen dues: la 
primera és que era l’únic lloc dins de les muralles on es podien edificar construccions grans, i la 
segona, que la inestabilitat política (carlisme, bandolerisme) feia poc atractiu establir indústries en altres 
contrades, que a més a més eren lluny de la sortida natural que donava Barcelona com a ciutat 
portuària. 
 
La muralla que protegia el barri del Raval (avinguda del Paral·lel i rondes de Sant Pau i Sant Antoni) va 
sobreviure fins a la Revolució de 1854. Les revoltes obreres contra les modernes mecanitzacions i 
diverses epidèmies de còlera feren prendre la decisió d’enderrocar les muralles l’any 1859 i permetré 
l’expansió urbana i industrial fora d’un nucli urbà insalubre i fàcilment controlable per un moviment obrer 
que començava a organitzar-se. L’èxode empresarial de les indústries del Raval cap al Pla de 
Barcelona s’inicià a començaments dels anys seixanta: Batlló, Muntades, Juncadella, Bernardí 
Martorell i una llarga llista de fabricants sortien del barri seguint les teories higienistes d’Ildefons Cerdà. 
La trama urbana del Raval que fou desenvolupada seguint uns interessos econòmics molt concrets, 
començà a ser vorejada. En el nou model de ciutat, el Raval ocupà una situació perifèrica com a barri 
residencial obrer. El Raval, el tradicional barri industrial de la Barcelona del segle XIX, va continuar 
tenint, a començaments del segle XX, una composició social eminentment obrera. Els moviments 
obrers del barri van assolir una importància que ultrapassà les seves fronteres. L’any 1870 se celebrà 
en el desaparegut carrer Montserrat (Teatre Circ Barcelonès) el I Congrés Obrer Espanyol; l’any 1871 
el principal sindicat català de l’època, el tèxtil, Les tres classes del Vapor, que tenia seu al carrer de la 
Cera, s’adherí a la Primera Internacional; l’any 1888 del carrer Tallers, al 29 sortí la convocatòria per 
reunir a tots els delegats del l’Estat espanyol per fundar la UGT en el mateix barri (teatre Jovellanos). 
 
El Raval va anar convertint-se cada vegada més en un barri d’habitatges per a les classes amb menys 
poder adquisitiu, entre les quals els immigrants (vinguts sobretot en els anys de les exposicions  

1.5.4 Contextualization in place. 
 
The Raval 
 
Before the fourteenth century the Raval was just an open field with cultivated land covering the city. If 
we go back to Barcelona in Roman times, you can find local roads that prefigure its later building up. 
 
Between the fifteenth century and the confiscation of Mendizàbal in 1837, the Raval is characterized by 
progressive loss of its rural character to become "land of monasteries." In the early eighteenth century 
there was a beginning of development, and industries began to insert themselves in the midst of 
orchards, guild houses and convents. Between 1770 and 1840 was carried out the definitive 
industrialization of Raval. The population growth of Raval and the development of factories are two 
closely related phenomenon. The factory workers were staying in the Raval to live near work. El Raval 
district became the densest European neighborhood and was profited all the free square meters 
available to build. 
 
In the first quarter of the nineteenth century factories lived their most important moments. In 1829, 
according to the Census of Manufacturers, at Raval there were 74 textile manufacturers (2443 657 
looms and spinning machines). The culmination of this process was the industrial facility known as 
home-factory, where they agreed at its size, its institutional representation and the private residence of 
the manufacturer. Among the reasons related to the installation of factories in the Raval, are there: first, 
it was the only place inside the walls where they could build large buildings, and second, that political 
instability (Carlism, banditry) was unattractive set in some other industries, which also were far from the 
natural outlet that gave Barcelona as a port city. 
 
The wall that protected the Raval district (Avenida Paral·lel and rounds of Sant Pau i Sant Antoni) 
survived until the Revolution of 1854. The workers' revolts against the modern machining and several 
epidemics of cholera, lead it to decide to demolish the walls in 1859 and allowed urban and industrial 
expansion outside of an urban unhealthy and easily controlled by a worker movement that began to be 
organized. The corporate exodus of Raval industries to Barcelona Plain began in the early sixties: Batlló 
Muntades, Juncadella, Bernardí Martorell and a long list of manufacturers left the district following the 
hygienist theories of Idelfons Cerdà. The urban area of Raval was developed following very specific 
economic interests witch began to be lined. In the new model city, Raval occupied a peripheral location 
as a residential area for workers. The Raval’s was the traditional industrial quarter of the Barcelona of 
the nineteenth century. The Raval in the early twentieth century had a predominantly social working-
class composition. The labor movements of the district reached a significance that went beyond its 
borders. In the year 1870 was held in the disappeared Montserrat street (Barcelona Circus Theatre) the 
Spanish Workers' Congress, in 1871 the main union Catalan in that times, the textiles. The three 
classes of vapor, whose headquarters were at De la Cera street, joined the First International, in 1888 
Street Tallers, the call went out to meet the delegates of Spain and founded the UGT in the same 
neighborhood (Jovellanos Theatre). 
 
The Raval became a neighborhood of homes for classes with less purchasing power, including 
immigrants (especially arrived in the coming years of the universal exhibitions of 1888 and 1929). This 
proletariats  played a prominent role during the Tragic Week (26 - 31 July 1909), during which the Raval  



Projecte de rehabilitació d'edifici plurifamiliar entre mitjaneres, c/ Pelai n/ 38 Barcelona 
 
 

7 
 
 

universals de 1888 i 1929), que n’eren una part destacada. Aquesta extracció proletària va jugar un 
paper destacat durant la Setmana Tràgica (26 - 31 de juliol de 1909), durant la qual el Raval va ser un 
dels principals escenaris de la crema de convents (els Escolapis, Sant Pau del Camp, les Jerònimes, 
Sant Antoni Abat, la Nativitat, Santa Madrona, etc.) i de l’enfrontament del poble i l’exèrcit. 
  
L’amuntegament humà, una xarxa viària estreta i tortuosa, la proximitat del port, i la dedicació de molts 
immobles a bars, sales d’espectacles i cases de tolerància, acabaren configurant una zona al sud del 
Raval que cap a l’any 1925 el periodista Àngel Marsà batejà amb el nom de Barri Xinès. 
 
La Guerra Civil de 1936-1939 i el franquisme 1939-1975 donaren un gir a aquell món. Les destruccions 
de la guerra i la misèria de la post-guerra acabaren amb a la vida nocturna del barri, procés que fou 
acabat amb el decret de tancament de les cases de prostitució l’any 1956. 
  
Les primeres veus per a la millora del barri sorgiren als anys trenta durant la Segona República 1931-
1936, amb les propostes dels arquitectes del GATCPAC. El pla Macià donava solucions racionalistes i 
integrades als problemes del barri. Però foren les bombes de la Guerra Civil les que feren els primers 
sanejaments urbanístics traumàtics al sud del Raval (avinguda García Morato, avui avinguda 
Drassanes). Durant els anys vuitanta del segle XX l’Administració impulsà una decidida política de 
reformes i rehabilitació d’habitatges, d’obertura d’espais i creació d’equipaments per a la comunitat, que 
va anar deixant en segon terme el nom de Barri Xino per recuperar la denominació històrica del Raval. 
 
 

 
Figura 2: Eix cronològic d’etapes destacades en l’evolució del barri del Raval. 

 

 

was one of the main stages of the burning of convents (Escolapis, Sant Pau del Camp, les Jeròmines, 
Sant Antoni Abat, la Nativitat, Santa Madrona, etc..) and the clash of people and the army. 

 
The human overpopulation, the narrow and winding roads, the port proximity and the dedication of 
many buildings in bars, theaters and houses of tolerance, they ended up forming an area south of El 
Raval that by the year 1925 the journalist Ángel Marsà named Barri Xinès. 
 
The Civil War of 1936-1939 and the Franco dictatorship 1939-1975 changed everything. The ravages of 
war and misery of the post-war ended with the nightlife district. That process was completed with the 
decree closing houses of prostitution in 1956. 
 
The first voices to improve the neighborhood emerged in the thirties during the Second Republic 1931-
1936, with proposals from architects GATCPAC. The Macia plan gave rational and integrated solutions 
to neighborhood problems. But the bombs of the Civil War made the first traumatic urban sanitation 
south of Raval (avinguda García Morato, today named avinguda Drassanes). During the eighties of the 
twentieth century the government promoted a policy determined to reform and rehabilitate housing, 
creation of open spaces and facilities for the community, which was to leave in second place the name 
of Chinese neighborhood and to restore the historic designation of the Raval. 
 
 
 
 

 
Figure 2: Chronological Axis of stages in the evolution of outstanding Raval. 

 



Projecte de rehabilitació d'edifici plurifamiliar entre mitjaneres, c/ Pelai n/ 38 Barcelona 
 
 

8 
 
 

1.5.5 Característiques del tipus d’edifici i sistemes constructius. 
 
Ens trobem davant d’una casa de veïns típica de mitjans de segle XIX, on definitivament es configurà la 
casa de lloguer barcelonina. Aquesta casa es caracteritza per seguir un model repetible massivament. 
 
Ens trobem una façana ordenada que tendeix a la simetria, amb obertures solucionades amb finestres-
balcons. Aquesta composició unifica el ritme de forats i consolida la verticalitat de buits. 
 
L’estructura vertical consisteix en una trava de tres cruixies paral·leles a façana amb la caixa d’escala, 
tres patits interiors, que van ser característics de l’època per ser una solució que busca la ventilació 
d’espais interiors i l’entrada de llum, i dos cruixies casi perpendiculars a les anteriors. Aquesta està 
construïda amb parets de carga de maó massís ceràmic de gruix variable de 60 a 15 cm descendent en 
alçada. Va ser un sistema constructiu que estava en expansió, ja que el material era econòmic per la 
proliferació de fabriques de maó. A planta baixa ens trobem una composició diferent, la primera 
tipologia que ens trobem són pilars metàl·lics fosos que amb bigues de fusta estintolen les parets de 
carga superior, aconseguint una superfície diàfana, per usar l’espai com a local de comerç, negoci o 
magatzem. Amb la reforma de 2007 el jardí es va convertir amb part del local, mitjançant pòrtics fets 
amb pilars de perfils metàl·lics laminats en calent tipus HEB i jàsseres de perfils HEB, característics de 
l’actualitat. 
    
L’estructura horitzontal consta de tres tipus de forjats. El forjat de biga de fusta, volta de maó pla i 
paviment, el forjat de bigueta tipus IPN de ala curta i el forjat de perfils metàl·lics amb jàsseres HEB, 
bigues IPN, revoltó ceràmic i capa de compressió de formigó amb malla electro-soldable . El primer 
forjat anomenat és característic de l’època, ja que encara no s’havia implantat del tot la tecnologia del 
ferro,i apart era un material escàs. El segon forjat dóna peu a l’entrada del ferro al edifici a part del 
pilars fosos. Per últim tenim la tipologia de forjat més recent i que es característica de l’actualitat. 
 
També es pot destacar les alçades de les diferents plantes que a mesura que es va ascendint 
disminueixen, així doncs seguis el patró de l’època, com també passa amb la volada dels balcons al 
carrer. Una altra tipologia constructiva característica són les voltes que formen l’escala, aquestes pugen 
cavalcant-se una damunt de l’altra. Estan formades per tres capes a maó pla unides amb guix la 
primera volta i amb cimen-calç les dos restants. Els esglaons estan formats per peces ceràmiques i 
acabats diferents. Durant la ultima reforma es va fer un acabat de marbre entre planta baixa i planta 
primera, a continuació ens trobem un acabat de rajola ceràmica comú. 
 
Per últim hem de destacar la coberta inclinada que està reformada mitjançant el sistema “TECTUM”, 
utilitzat en l’ultima reforma, i que no ens ha deixat pistes de com era anteriorment la coberta. Encara 
que se suposa que es tractava d’una coberta inclinada formada per bigues de fusta, encara existents i 
visibles, rastells de llistons de fusta, empostissat de peces ceràmiques i acabat de teules ceràmiques.               
 

 
 

 
 

1.5.5 Characteristics of the type of building and construction systems. 
 
We are at a typical neighbor house of the mid-nineteenth century, which finally formed the rental house 
in Barcelona. This house is characterized by a following massive repeatable pattern. 
 
It has a facade that tends to symmetry, with openings patched with windows and balconies. This 
composition matches the rate of vertical holes and consolidates the openings. 
 
The vertical structure consists of a through three creaked parallel with the front stairwell, three courtyard 
interiors, which were characteristic of the period to be a solution in search of the ventilation of interior 
spaces and the incoming light, and creaked almost perpendicular to the two previous. This is built with 
solid brick walls of ceramic load of variable thickness from 60 to 15 cm in height downward. It was a 
system construction that was expanding, because the materials were cheaper for the proliferation of 
brick factories. At ground floor there is a different composition, the first type that we find are molten 
metal pillars with wooden beams that underpin the walls higher load, achieving a clear area, to use the 
space as a local trade, business or warehouse. With the reform of 2007 the garden became a portion of 
the local arcades with pillars made of metal profiles, hot rolled beams and type HEB profiles 
characteristic of today. 
 
The horizontal structure consists of three slabs. The wrought wooden beam, vault and flat brick flooring, 
wrought beam type IPN short wing and forged metal profiles beams with HEB, IPN beams, arches and 
ceramic compression layer of concrete with mesh arc welded. The first forging is characteristic of the 
time, as it had not yet implemented the technology of iron and apart was a limited resource. The second 
forging provides of ironwork to the building apart of the melted pillars. Finally we have the kind of forging 
most recent and its characteristic of our days. 
 
Also it’s important the heights of the different floors as you ascend it decreases, this follows the pattern 
of the time, as with the balcony overhang at the street. Another characteristic type of construction are 
domes that form the stairs, they ride up to one above the other. They consist of three layers together 
with plaster to brick up the first round and the remaining two specimens-cal. The steps are made of 
ceramic with different finishes. The last renovation was finished with marble between ground floor and 
first floor, then with ceramic common tiles. 
 
Finally, we emphasize the sloping roof with means that the system is reformed "TECTUM" used in the 
last reform, and has left no clues as to how it was before. Although it is assumed that it was a sloping 
roof consisting of beams, still existing and visible, wooden rake slats, empostissat of ceramic tiles and 
ceramic tiles finish. 
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2 ANÀLISI DE LA DIAGNOSI DE L’EDIFICI 

2.1 Documentació que parla de la diagnosis de l’edifici. 
 
En el projecte real trobem diferents documents que parlen de les patologies que té l’edifici, però no 
trobem un document específic que parli només i ordenadament de la diagnosis completa. 
 
Aquest documents són: “Anàlisis global” redactat per Vicenç Moya Torrebodell arquitecte tècnic, 
“Ampliació memòria legalització de les plantes principal i primera d’edificació existent e instal·lació 
d’ascensor al c/ Pelai 38 per legalització dels seus habitatges” redactat per M. Angels Tagarro 
arquitecte i “Pressupost i protocol d'actuació per a tractament de desinsectació contra tèrmits i corcs 
sol·licitat per a 2 pisos de la finca situada al c/ Pelai, 38 de Barcelona” redactat per Ismael Díaz tècnic 
en control de plagues. 
 
En el meu saber entendre caldria redactar un document on s’acotés la diagnosis de l’edifici 
ordenadament, ja que es fa bastant confús saber de tot els mals que pateix aquest. Com també seria 
una eina que ajudaria a decidir com afrontar el projecte amb més clarividència. Tant mateix ens trobem 
en un projecte un pel enrevessat on el client va fer unes reformes amb deficiències en el projecte com 
ja hem explicat anteriorment. 
 
En conclusió atès que no hi ha un document tècnic on nombri la diagnosis completa del edifici es fa 
mes difícil concretar quina intervenció s’ha de fer de l’edifici i com que l’ajuntament intervé en la decisió 
de diverses parts de la intervenció, per tractes d’un edifici més o menys característic, crec que ha fet 
mes difícil les negociacions entre l’estudi d’arquitectes, l’ajuntament i el client. Encara que penso que el 
client hauria de regir-se i complir el que l’ajuntament i l’arquitecte decidissin, ja que no va tenir cura de 
complir la normativa en el projecte anterior o hagués hagut de demanar responsabilitats al autor del 
projecte anterior.      

2.2 Diagnosis estructura vertical, parets de carga i fonaments. 
 
Segons el document “Anàlisis global” no hi ha cas de diagnosis de les parets de carga i fonaments, ja 
que realitzada una inspecció en línies generals no es va observar cap patologia substancial. A 
continuació cito el paràgraf que parla d’aquesta conclusió. 
 
“Aquestes consideracions, no obstant per fer constar, que prèviament a la redacció del projecte, s’han 
realitzat les inspeccions necessàries per poder admetre l’estat de les parets de càrrega, que en línies 
generals no presenten cap patologia substancial que pugues ser objecte d’un tractament específic per 
tal d’esmenar-les. Tanmateix i puntualment s’han estudiat les zones on es preveu la col·locació de 
jàsseres metàl·liques necessàries per la substitució de certes parts de parets de càrrega, en el ben 
entès, que aquestes petites modificacions no alteren el repartiment de càrregues existent en aquest 
moments.” 
 
Pel que fa la meva opinió crec que s’hauria d’haver fet un anàlisis on s’informés de les esquerdes que 
es troben en les obertures d’algunes parets de carga, com es pot veure a la foto 3. Aquesta esquerda 
està ocasionada per la carga puntual que transmet la biga IPN del forjat. 

2 ANALYSIS OF THE DIAGNOSIS OF THE BUILDING 

2.1 Documentation that discusses the diagnosis of the building. 
 
In the actual project are documents that speak of different building diseases but there is not a specific 
document that only speaks and in order about a complete diagnosis. 
 
The documents are "global analysis" written by Vicente Moya Torrebodell architect, "Expansion memory 
legalization of first floors main existing building and installation lift c / Pelai, 38 to legalization of their 
homes" written by M. Angels Tagarro architect and “budget and protocol for treatment against termites 
and insect weevils requested for 2-story property located at c / Pelai, 38 Barcelona "written by Ismael 
Diaz pest control technician. 
 
In my opinion a document should be written with a narrow diagnosis of the building in an ordered way 
because it is difficult to know all the pathologies of a building. It would also be a tool that would help to 
decide how to approach the project with more foresight. Whether it’s a difficult project where the client 
did a deficient reform as we explained previously. 
 
In conclusion, there isn’t a technical document about complete diagnosis of the building for this reason it 
is more difficult to specify which action should be done in the building and the council's decision to 
intervene in various parts of speech, for a building more or less characteristic, I think it made it more 
difficult the negotiations between the firm of architects, town hall and the client. Although I think the 
customer should abide and comply with the city council and the architect decision, he did not carry out 
with the regulatory purposes in the previous project and had had to call the author of the previous 
project. 

2.2 Diagnosis vertical structure, load walls and foundations. 
 
According to the report "Global Analysis" there isn’t any diagnostic of the load walls and foundations, as 
in a general inspection it didn’t showed any significant pathology. Below I quote the paragraph that talks 
about this conclusion. 
 
"These considerations however to acknowledge that  previously to the drafting, required inspections 
have been made to admit the state of bearing walls, which in general showed no significant pathology 
that can undergo a specific treatment to correct them. It has been studied the areas where the 
placement of metallic beams required to replace the  parts for bearing walls, understanding that these 
small changes do not alter the existing burden-sharing at this time. " 
 
I think an analysis should be done where the cracks found in the walls of some cargo openings were 
reported, as shown in photo 3. This gap is caused by the specific load transmitted by the IPN beam the 
floor. 
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2.3 Diagnosis estructura horitzontal, forjats. 
 
Segons els documents “Anàlisis global” i “pressupost i protocol d'actuació per a tractament de 
desinsectació contra tèrmits i corcs sol·licitat per a 2 pisos de la finca situada al c/ Pelai, 38 de 
Barcelona” tenim una clara patologia en les bigues de fusta. Aquesta es tracta d’atacs xilòfags que 
disminueixen la resistència portant de les bigues i del conjunt del forjat. Anteriorment ja s’havia detectat 
aquesta patologia per això les plantes segona, tercera i quarta estan apuntalades. A continuació cito els 
paràgrafs que apunten aquesta diagnosis, seguint l’orde que he nomenat anteriorment els documents. 
 
“La patologia que presenten las plantes 2ª, 3ª i sota-coberta, consisteix, bàsicament, en que les bigues 
de fusta que conformen els sostres, estant totalment malmeses, atacades per l’activitat xilòfaga, 
(tèrmits), aquesta circumstancia obliga, abans de realitzar el reforç de totes les bigues, al tractament de 
les mateixes amb una  injecció i impregnació generalitzada, de totes les bigues de fusta mitjançant 
protectors en dissolvent orgànic. Aquest tractament de protecció, està contemplat en el projecte 
presentat.” 
 
“A la inspecció realitzada per l'equip tècnic de Diset Control de Plagues, als dos darrers pisos la finca 
situada en el C / Pelai 38 de Barcelona es detecta atac de termites diversificat, què ja ha ocasionat 
desperfectes, en les bigues dels forjats d'aquests. També s'ha trobat atac molt suau i dispers de corc 
petit.” 
 

 
 

Fotografia 1 realitzada per Sergi Canal Domingo. 
 

A la fotografia 1 es pot veure clarament la degradació de la biga per atac biòtic i també la marca 
d’humitats. Al ser una biga de la coberta se suposa que hi ha hagut infiltracions d’aigües de pluja, no 
obstant es pot corroborar aquesta hipòtesis ja que l’anterior projecte es va fer una reforma provisional 
de la coberta.  
 

2.3 Diagnosis horizontal structure slabs. 
 
According to the documents "global analysis" and "budget and treatment protocol for termites and insect 
weevils requested for 2-story property located at c / Pelai, 38 Barcelona" have a clear pathology in the 
wood beams. These are attacks that decay the beams and reduce the resistance that supports the 
beams in the whole floor. Previously the disease has been detected that’s why the second, third and 
fourth floor are propped. Below it can read these paragraphs about that diagnosis, following the order 
appointed at the documents above. 
 
"The pathology presented at the  2nd, 3rd floors and under-cover, consists basically in the wooden 
beams that form the ceilings are fully damaged, attacked by the decay activity (termites), for that 
circumstance, before performing the reinforcement of all the beams, were treated with an injection and 
impregnation generalized using organic solvent protectors. This protective treatment is contemplated in 
the project presented. " 
 
"The inspection carried out by the technical team Diset Control de Plagues in the latter two storey 
property located in the 38 Pelai street of Barcelona, It’s detected a termite attack diversified, which has 
already caused damage in the beams of the forged. We also found a mild and scattered moth attack. " 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo 1 made by Sergi Canal Domingo. 
 

In picture 1 you can clearly see the degradation of the beam by an attack biotic and the damp stain. 
Being a roof beam is assumed that there has been an infiltration of rainwater, although this hypothesis 
can be corroborated because in the previous project a temporary reform of the cover took place. 
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Fotografia 2 realitzada per Sergi Canal Domingo. 

 

Pel contrari a la fotografia 2 no s’observa cap atac biòtic a simple vista. Crec que s’hauria de fer un 
estudi més detallat de les bigues que estan degradades i les que no, ja que així es podria acotar un 
tractament més acurat en cada cas i fer un pressupost més econòmic. A fi de poder trobar bigues on 
només s’haurà d’intervenir de manera preventiva i en altres que s’haurà de consolidar la biga a més a 
més. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 3 realitzada per Sergi Canal Domingo. 

 

 
Photo 2 Channel created by Sergi Canal Domingo. 

 
In contrast to the picture 2, there isn’t a biotic attack at first sight. It should be carried a detailed study of 
the beams that are degraded and witch aren’t, as this could limit a more careful treatment in each case 
and make a cheaper quote. In order to find where beams should be located in preventives places and 
others must consolidate the beam as well. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 3 Channel created by Sergi Canal Domingo. 
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Un altre aspecte que no es nombra, es pot observar a la fotografia 3, es que els perfils metàl·lics IPN 
d’ala curta estan oxidats i es comencen a veure crostes de corrosió. Per això crec que s’hauria d’haver 
nombrat en algun document, encara que no fes falta un estudi detallat de la resistència del element. Ja 
que es evident que s’haurà de reforçar com a mesura conservadora, per no perdre temps i diners. Però 
no costaria molt fer un petit càlcul estimatiu per determinar si cal o no buscar un anàlisis més detallat 
de la secció. Per poder determinar millor la intervenció  fent una reparació poder més acurada i 
econòmica.     

2.4 Diagnosis legalització d’habitatges, patis interiors i caixa d’escala. 
 
Segons el document “Memòria legalització” actualment, l’edifici està format per una planta soterrani, i 
planta baixa destinada a comerç que ocupen tota la superfície del solar junt amb el vestíbul 
d’habitatges, i cinc plantes pis destinats a habitatges. 
 
La finca està dotada d’un nucli d’escala, i tres patis. 
 
Un dels patis és el que dóna al vestíbul d’entrada, i està ubicat al costat del nucli d’escala (aquest pati 
arribà fins a la planta baixa de la finca). 
 
Aquest pati actualment està cobert sense donar llum ni ventilació al vestíbul d’entrada, i per tant no 
compleix amb l’article 73 de les OME. 
 
Es procedirà a l’enderroc de la claraboia existent, i a la substitució de la mateixa per una claraboia que 
permeti la suficient entrada de llum i ventilació de l’escala comunitària i vestíbul d’entrada així com dels 
habitatges, complint així amb l’art. 73 de les OME. 
 
El segon pati es situa al centre de l’edifici, i en el seu estat actual arriba fins a la planta principal de 
l’edifici, i permet la suficient entrada de llum i ventilació dels habitatges, complint amb l’art. 73 de les 
OME. 
 
El tercer pati està ubicat adjunt a la mitgera de la finca nº 36 i 34 del carrer Pelai. Aquest pati en el seu 
estat actual arriba fins al terra de la planta segona de l’edifici (sostre de la planta primera). 
Per petició de l’Ajuntament, aquest pati s’ha de recuperar vist que està en volum disconforme, alhora 
que sumant aquesta nova superfície a l’existent de cuina-menjador, no es compleix amb l’article 60 de 
les OME.  
       
Per tant, en planta primera, es procedirà a l’enderroc del forjat del sostre de la planta primera (terra del 
pati de la planta segona) en la zona del pati, eliminant així l’estudi existent de l’habitatge nº3 de la 
planta primera, i tornant a la volumetria inicial i homogeneïtzant les seves obertures, millorant així les 
condicions d’habitabilitat de l’habitatge. 
 
L’habitatge 1ª 2ª, per justificar la il·luminació i ventilació s’enderroca la paret i bany del 1ª 4ª per 
aconseguir la ventilació i la il·luminació de l’habitació. Justificant que aquesta habitació dóna a dos patis 
la suma dels quals és d’una superfície útil de 17,35m2, > dels 14m2 que ens demanen en els patis 
d’edificis de 6 plantes. 
 

Another aspect that is not said, you can see in the picture 3, the metal sections IPN short wing are 
rusted and starting to have corrosion crusts. So I think we should have some numbers on paper, but we 
don’t need a detailed study of the element resistance. Since you obviously have to be strengthened as a 
conservative measure, to avoid wasting time and money. But a very small calculation cost estimate to 
determine whether to seek a more detailed analysis of the section, to determine better an intervention to 
repair in a most accurate and economical way. 
 

2.4 Diagnosis legalization of houses, courtyards and stairwell. 
 
According to the document "Report legalization" today, the building consists of a basement and ground 
floor, the last one destined for business occupying the entire surface of the property along with the 
housing lobby, and five floors for housing. 
 
The property is equipped with a core level, and three yards. 
 
One of the courtyards leads the lobby and is located next to the stairs (this court came to the ground 
property floor). 
 
This courtyard is now covered without light or ventilation to the lobby, and therefore does not comply 
with Article 73 of the OME. 
 
We will proceed to the demolition of the existing skylight, and the replacement of it by a skylight to allow 
sufficient ventilation and light to enter the lobby, community level as well as housing, in compliance with 
Article 73 of the OME. 
 
The second courtyard is at the center of the building, and its current state reaches to the main floor of 
the building, and allows sufficient light and ventilation to the housimg, in accordance with Article 73 of 
the OME. 
 
The third courtyard is located attached to the dividing of the land No 36 and 34 Calle Pelayo. The 
courtyard in its current reaches the ground of the second floor of the building (roof of the first floor). At 
the request of the City, this court yard must be recovered because of its disconfirmed volume, while 
adding the new surface to the existing kitchen, not in compliance with Article 60 of the OME. 
 
So, on the first floor, there will be a demolition of the floor ceiling of the first floor (ground of the 
courtyard on the second floor) in the patio area, thus eliminating the study of existing housing No. 3 
plant First, returning to the initial volume and standardizing its openings, thus improving the living 
conditions of the home. 
 
Housing 1st2nd to justify lighting and ventilation the wall of the bathroom is demolished to get 4th1st 
ventilation and lighting in the room. Proof that this room overlooks two a courtyard of which is the sum of 
a surface area of 17.35 m2 > 14m2 is superior allowed to yards of 6-storey buildings. 
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En la planta principal, el pati arribarà fins al terra de la planta primera (sostre de la planta principal) tal i 
com hi existia en el seu estat inicial. L’habitatge complirà tant amb els metres com en ventilació i la 
il·luminació de la normativa de data de visat del projecte de legalització. 
 
En la planta principal i planta primera, en l’habitatge principal 3ª i primera 3ª, al no poder justificar la 
il·luminació i ventilació, es converteixen els habitatges en locals. 
 
Com es pot veure aquest apartat està més detallat, per això s’ha pogut obtindre informació més precisa 
de les condicions que afecten a la legalització de les plantes principal i primera. No obstant faltaria 
parlar del que passa a les altres plantes, on es fan previsions d’habitatges de 3 habitatges a la planta 
segona i tercera, i a la planta quarta on es projecten 2 habitatges, com es podrà veure als plànols del 
estat definitiu als annexos. 
     
A part d’això s’ha de destacar que no es parla del estat dels revestiments, els acabats i de les 
instal·lacions generals dels patis interiors i caixa d’escala. Crec que seria important que quedés 
constància a la diagnosis d’aquest apartat ja que tenim diferents patologies que he pogut observar, com 
podrem observar en les següents fotografies 
.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Fotografia 4 Pati lateral (realitzada per Sergi Canal Domingo). 
 

A la fotografia 4 corresponent al pati interior adjunt a la mitjanera es pot observar una esquerda, al 
voltant d’ella hi ha algunes fissures i una zona on hi ha alt risc de despreniment del revestiment. També 
es fa notar que a part de la zona superior on s’hauria d’intervenir, la resta de paraments estan amb 
marques de brutícia i amb el acabat de pintura malmès.    

On the main floor, the courtyard will reach the floor of the first floor (ceiling of the main floor) as it 
existed in its initial state. Housing will comply with the meters, ventilation and lighting of the regulations 
date of the proposed legalization visa. 
 
On the main floor and first floor, in the house main floor 3rd and first floor 3rd, it’s unable to justify the 
lighting and ventilation, are converted into local homes. 
 
As it can be see this section is more detailed the reason in to obtain more precise information on the 
conditions that affect the legalization of main and first floors. Despite it would be necessary to talk about 
what happened to the other floors, where they expected housing 3 houses on the second floor and third 
and fourth floor where 2 housings where projected, as can be seen in the plans attached to the final 
state. 
 
Apart from this it should be noted that there isn’t any mention of the status of coatings, of the finishes 
and general facilities of courtyards and stairwell. I think it should be important that be recorded in the 
diagnosis about this section because we have different pathologies to I have seen, as we will see in the 
following photos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 4 Side yard (taken by Sergi Canal Domingo). 

 
Pictured 4 corresponds to courtyard attached to the party wall can be observed a crack, around it there 
are some cracks and an area where there is high be risk of detachment of the coating. It is also noted 
that the upper part of which should intervened, the rest of households are marked of dirt and the paint 
finish is damaged.  



Projecte de rehabilitació d'edifici plurifamiliar entre mitjaneres, c/ Pelai n/ 38 Barcelona 
 
 

14 
 
 

El pati interior que es pot veure en les fotografies 5 i 6, està clarament molt millor que l’anterior. Amb 
casi tota la totalitat no s’observa cap patologia i els acabats estan en bon estat, excepte un petit tram 
dels paraments de la part superior que coincideixen amb la cantonada del quart pis. En aquesta zona 
es pot observar a la fotografia 6 alguna petita fissura i que els acabats estan en mal estat. 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fotografia 5 Pati central (realitzada per Sergi Canal Domingo). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fotografia 6 Pati central (realitzada per Sergi Canal Domingo). 
 
 
 

The courtyard that can be seen in photos 5 and 6, is clearly much better than the photo 4. With almost 
all courtyard, there is no pathology and the finishes are in good condition except for a small section at 
the top of the walls that match the corner of the fourth floor. In the picture 6 you can see small fissures 
and some finishes are in poor condition. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Photo 5 Central courtyard (taken by Sergi Canal Domingo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 6 Central courtyard (taken by Sergi Canal Domingo). 
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A la fotografia 7 i 9 es pot veure como les instal·lacions passen pel pati de llums adjunt a la caixa 
d’escales de manera incorrecta. A part d’això s’observa que els paraments es troben en bon estat, però 
els acabats estan bruts i amb taques de pintura. 
 

 

 

 

 

 

Fotografia 7 realitzada per Sergi Canal. 

 

 

 

 

 

Fotografia 8 realitzada per Sergi Canal. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fotografia 10 realitzada per Sergi Canal.              Fotografia 9 realitzada per Sergi Canal. 
 
A la fotografia 9 es veu que la caixa d’escala té unes fissures i una marca d’humitats, a la fotografia 10 
es pot observar millor. A part d’això podem veure que l’acabat està deteriorat, s’observa que al llarg del 
temps s’han utilitzat diferents tècniques per elaborar-lo. A la fotografia 8 podem veure que sota de la 
capa de pintura hi ha un estuc fet anteriorment.     
 
 
 

Pictured 7 and 9 you can see as the facilities go through the courtyard attached to the stairwell in an 
incorrectly way. Although that the walls are in good condition, but the finish is dirty and paint stains. 

 

 
 

 

 

Photo 7 taken by Sergi Canal. 
 

 

 

 

Photo 8 taken by Sergi Canal. 

 

 

 

 

 

 
Photo 10 taken by Sergi Canal.   Photo 9 taken by Sergi Canal. 
 
Pictured 9 shows that the stair shaft is have of cracks and moisture, in the picture 10 you can see it 
better. Apart from this we can see it that the finish is damaged, it can be observed that over the years 
different techniques have been used to produce it. In the picture 8 can be seen that under the paintwork 
there is stucco done previously. 
 
 

 

f.10 
 

f.10 
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2.5 Diagnosis fusteries, façanes i coberta. 
 
Al projecte s’han considerat que les fusteries que estan deteriorades i que per tant s’han de canviar, 
son les que donen als patis de llum i a les façanes. Al projecte real tenim els plànols de fusteries de 
segona, tercera i quarta planta, amb els alçats corresponents. 
  
La façana de carrer Pelai es troba amb perfecte estat, pel que fa a la façana posterior trobem zones on 
el revestiment esta malmesos i tenim riscos de despreniment de material. A la foto 10 es pot observar 
una d’aquestes zones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 11 realitzada per Sergi Canal. 
 
 

2.5 Diagnosis woodwork, walls and roof. 
 
The project has been considered the woodwork that are damaged and therefore need to be changed 
are those that give into lighting rooms and facades. The real project we have plans of second, third and 
fourth floor of wooden, elevations corresponding to the facade of  Pelai Street finds perfect condition. 
 
The façade there are areas where the coating is damaged and we have risk loosening material. In the 
picture 10 it’s possible to see one of these areas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 11 taken by Sergi Canal. 
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3 ANÀLISI DE LA SOLUCIÓ DEL REFORÇ DELS FORJATS 

3.1 Documents relacionats amb la solució. 
Dins al projecte podem trobar diferents documents que parlen de la solució del reforç dels forjats. 
Aquests són el “Anàlisis global”, la “Memòria de càlcul” i els “Plànols” redactats per Vicenç Moya 
Torrebadell, arquitecte tècnic consultor d’estructures. A part trobem la “Memòria de càlcul NOU/BAU”, 
el “Pressupost de la proposta NOU/BAU”, redactats per l’oficina tècnica de l’empresa amb qüestió, i el 
pressupost de la constructora GTA Europa. 

3.2 Descripció de la solució del reforç dels forjats. 
 
Segons el document “Anàlisis global” el primer pas abans de fer el reforç als forjats s’ha de tractar la 
patologia de l’activitat xilòfaga de les bigues de fusta, sent aquest el principal causant de la pèrdua de 
capacitat portant i així poder procedir a fer el reforç per recuperar la seva estabilitat i admetre les 
càrregues necessàries per l’ús concret d’habitatges. El tractament consisteix amb una injecció i 
impregnació generalitzada de totes les bigues, mitjançant protectors en dissolvent orgànic. 
  
El reforç estructural dels sostres que s’ha optat a fer segons criteris per buscar la solució menys 
agressiva i efectiva, consisteix en reforçar cada una de les biguetes metàl·liques i de fusta amb el 
sistema NOU/BAU. Aquest sistema es realitza col·locant per la part inferior de les bigues un perfil amb 
forma de U per encabir en el seu interior la biga existent, recolzar-la a les parets de càrrega mitjançant 
un element metàl·lic de les mateixes característiques que la biga de reforç i collar-la a la paret amb tacs 
químics. 
 
D’altra banda la consolidació del sostre es complementa amb la substitució del paviment existent, 
rajoles hidràuliques i morter d’agafada, sanejant la part superior de les bigues i revoltons de ceràmica i 
col·locant una xapa de formigó amb un mallat amb connectors col·locats sobre les bigues existents, a fi 
i efecte, d’aconseguir un conjunt d’elements, reforç metàl·lic tipus NOU-BAU, biga existent, revoltons de 
ceràmica existents i xapa de formigó actuant com xapa de compressió, constituint un sostre altament 
monolític capaç d’assolir les sol·licitacions necessàries per al destí a que ha de ser usat, en aquest cas 
estem parlant de sostres que han de suportar les càrregues corresponents a habitatges. 
 
A part d’aquesta actuació també es nombra al pressupost de la constructora GTA europa el reforç del 
perímetre de les tribunes de planta segona i tercera, la construcció de nous trams de forjat a la zona 
col·lapsada del sostre de planta tercera i un tram entre el pati lateral i el sostre de bigues de fusta. El 
reforç de les tribunes consisteix amb col·locar perfils en U metàl·lics units al canto del forjat, mitjançant 
soldadures entre les perfils IPN i U. Les zones de construcció de nous forjats seran construïts amb 
biguetes de formigó armat pretesades autoportants, revoltons ceràmics i la capa de compressió que 
englobarà tot el forjat.      

3.3 Anàlisis de la solució del reforç estructural.  
 
Aquests apartat té com a objectiu d’informar de les inexactituds i dubtes més rellevants que poden 
ocasionar els documents del projecte nombrats anteriorment. 

3.3.1 Forjats a reforçar i tipus de perfils a utilitzar. 
 
Com que no tenim una diagnosis curada de les bigues, el primer dubte que ens trobem és saber quines 
bigues són les que estan malmeses i quines característiques tenen, per poder decidir de fer un reforç 
parcial dels forjats, biga per biga o complet. Segons els documents la solució contempla un reforç de 
totes les bigues de fusta i metàl·liques. Dins el projecte es va parlar amb el client que es preveia que 
sortirien un total del 60 al 80% de bigues de fusta, però no es va parlar del forjat de biguetes 
metàl·liques.  
Pel que fa a la “Memòria de càlcul NOU/BAU” ens trobem amb tres plantes corresponents al sostre de 
la planta segona, tercera i quarta. Aquests plànols ens indiquen que els tres forjats es reforçaran amb 
perfils NOU/BAU i ens indiquen quin tipus de perfil s’utilitza en cada cas. 
 
Per una altra part hi ha els “Plànols” elaborats per Vicenç Moya Torrebadell, que es contradiuen en 
diferents punts amb els plànols de la “Memòria de càlcul NOU/BAU” i als “Pressupostos” de la 
constructora GTA europa hi ha actuacions no definides al projecte: 
 
- Els plànols elaborats pel Vicenç Moya sol contemplen el reforç dels sostres de planta segona i 
tercera, encabí als altres també inclouen el reforç del sostre de la planta quarta, com es pot veure en el 
punt cinc de la memòria del projecte el sostre de planta quarta es fa nou. 
 
- En els mateixos documents trobem que en els plànols elaborats pel Vicenç Moya Torrebadell tenim 
una crugia menys que en les altres, és a dir amb uns tenim un tram de bigues amb la llum el doble de 
gran. Ja que els de NOU/BAU contemplen una paret de càrrega que en veritat no ho és. 
 
- Als pressupostos de GTA europa trobem que reforcen les tribunes amb perfils en U metàl·lics, que en 
veritat es un reforç no estructural si no de remat per poder col·locar correctament la nova fusteria. 
 
Tot això ha comportat que estem a la fase inicial de l’obra i que s’hagin de redibuixar plànols. Hem 
elaborat uns nous plànols on surten les bigues danyades i la previsió de conductes d’instal·lacions, 
però encara falta concretar la solució definitiva. 

3.3.2 Punts singulars. 
 
No saber la solució definitiva que es dura a terme també comporta una falta de detalls singulars que 
ens podem trobar en els diferents casos d’unions i el voladís. 
 
En el cas de la solució NOU/BAU ja ens numera una sèrie de unions tipus del sistema o solucions 
especials, però no ens detalla en quins llocs del projecte s’hauran d’utilitzar unes o unes altres. Les 
possibles unions o solucions especials que ens trobem són: 
 
Unió del perfil NOU/BAU amb paret de càrrega esbiaixada. 
 
Unió del perfil NOU/BAU amb paret de càrrega quan ens trobem un conducte d’instal·lacions. 
 
Solució amb perfils NOU/BAU i perfils tubulars quan ens trobem amb un voladís. 
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Unió entre dos bigues perpendiculars amb solució NOU/BAU, aquesta solució no està especificada als 
documents que aporta l’oficina tècnica de l’empresa amb qüestió, als annexes a l’apartat de plànols de 
la solució del reforç estructural he elaborat un possible detall que es podria realitzar. 
 
En el cas del forjat de biguetes metàl·liques, que es on ens trobem el voladís, es podria buscar una 
altra solució amb perfils metàl·lics tubulars sols, sense perfil NOU/BAU, ja que els perfils només tenen 
una capa d’òxid superficial i amb una neteja els tindríem amb bon estat. Això comportaria una unió més 
senzilla en el cas on ens trobem les bigues en perpendicular. 
    
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 

3.3.3 Capa de compressió.  
 
Com podem veure al “Anàlisis global” i “Plànols” redactats per Vicenç Moya, es farà una capa de 
compressió per consolidar els forjats i obtindré un element estructural monolític. Aquesta capa de 
compressió anirà unida a les bigues de fusta amb connectors metàl·lics, però en els documents no ens 
especifica com anirà connectat amb les bigues metàl·liques, ni amb les bigues de formigó armat.  
Com a solució s’hauria d’especificar la unió dels connectors amb les biguetes metàl·liques i optar per 
semibiguetes en el forjat de biguetes de formigó. Per resoldre la unió dels connectors amb les biguetes 
metàl·liques podríem soldar els connectors a les ales dels perfils.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llegenda figura 3: 
1) Unió entre bigues perpendiculars. 
2) Error amb paret de carrega no existent. 
3) Zona de voladís. 
4) Unió perfil NOU/BAU amb paret de carrega esbiaixada. 
5) Zona del forjat que es fa amb bigueta de formigó armat pretesada autoportant. 
6) Zona col·lapsada del forjat. 

 
 

 
7) Indicació del tipus de perfil NOU/BAU. 
8) Bigues de fusta malmeses (indicades amb color lila). 
9) Previsió de conductes d’instal·lacions, tindre en compte a l’hora de fer el reforç i la capa de 

compressió. 
10)  Forjat de biguetes metàl·liques de perfil IPN d’ala curta.  
11)  Parets mal dibuixades, són de 4 cm.  
12)  Zona de forjat de bigueta metàl·lica i enjoiament de perfils metàl·lics. 

 

Figura 3: Comparativa del sostre de la planta tercera. A la dreta el plànol elaborat per Vicenç Moya. A l’esquerra el plànol fet per l’estudi tècnic de l’empresa NOU/BAU. 
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4 PROPOSTA D’UBICACIÓ DE L‘ASCENSOR, REHABILITACIÓ DELS PATIS INTERIORS I 
DE LA CAIXA D’ESCALES 
 
Al tractar-se de la segregació de pisos, i per la legalització dels mateixos l’Ajuntament demana que s’ha 
d’instal·lar l’ascensor que donarà accés a cada una de les plantes, i per tant als habitatges. 
S’aporten plànols d’estat actual de l’escala, i  plànols d’ubicació en planta i secció de l’ascensor en 
planta baixa i planta tipus, de les diferents propostes. 
Cal remarcar que només és una proposta i previsió per on s’hauria d’instal·lar-lo, però que en el 
present projecte executiu només es deixarà l’espai condicionat per una següent fase de construcció.    

4.1 Primera proposta d’ubicació del ascensor. 
 
Ubicació del ascensor al pati que dóna al vestíbul d’entrada, quedant aquesta possibilitat descartada 
per la problemàtica que suposa la instal·lació de passarel·les per accedir al replà, les quals 
disminueixen  la llum i ventilació d’aquest pati i a més representen un obstacle visual a la bellesa del 
mateix. 

4.2 Segona proposta d’ubicació del ascensor. 
 
Ubicació en el ull del forat de l’escala existent, quedant així integrat en la caixa d’escala existent.  
Aquest és el punt més favorable per ubicar l’ascensor, ja que a més de quedar integrat en la caixa 
d’escala actual, disposem d’espai suficient en la planta soterrània per ubicar el fosso de l’ascensor 
sense haver de modificar ni fer intervencions estructurals en el forjat del sostre de la planta soterrània. 
L’ascensor s’agafarà al nivell de planta baixa, i donarà accés a les plantes P principal, P primera, P 
segona, P tercera, i P quarta. A la planta coberta s’accedirà a peu pel seu manteniment. 
 
En la proposta d’ubicar l’ascensor en el ull d’escala ens trobem amb la dificultat que s’han de fer 
modificacions en els trams d’escala per poder sortir a peu pla al replà de l’escala  
Es presenta un plànol amb les diferents propostes estudiades de sortida de replà indicant els trams 
d’escala que s’haurien de modificar. 
 
La solució escollida i ponderada amb l’arquitecte de l’Ajuntament, Ester Boleda, ha estat la solució que 
representa fer el mínim de modificacions estructurals en els trams d’escala actuals per respectar i 
recuperar l’estat original i funcional de l’escala existent. 
 
Partint de la base que aquesta escala va ser construïda en el segle passat, és de volta catalana i es 
conserva en el seu estat original, per tant les mides dels graons com les del replà hi ha zones en les 
que no compleix amb la normativa actual, i  per molt que la volguéssim modificar seria bastant dificultós 
que arribés a complir amb la normativa actual. Es presenta com a solució idònia la proposta que 
representa modificar el tram d’escala adjacent a la paret del pati del vestíbul d’entrada, el qual té 5 
graons. 
 
Aquest tram es modificarà en les plantes P principal, P primera, P segona i a la P tercera.   
A la P quarta no és necessari perquè es pot sortir directament al replà, s’haurien de posar dos portes 
de sortida a l’ascensor. 

En el tram de la P quarta que dóna accés a la P coberta no s’intervé, s’accedirà a peu aprofitant 
l’escala actual, per al seu manteniment. 
  
En aquesta proposta podem veure que es modifica un replà convertint-lo en una escala compensada 
de tres graons, aquesta compensació s’ha fet adaptant-la el màxim possible per a que compleixi amb 
les mides d’una escala compensada actual. La sortida des de l’ascensor es fa a través d’un replà, i es 
baixa un altre graó per arribar al nivell de cota dels pisos actuals. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Escala amb esglaons modificats per la segona proposta de la ubicació del ascensor. 
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Figura 4: Escala amb esglaons modificats per la segona proposta de la ubicació del ascensor. 

4.3 Tercera proposta d’ubicació del ascensor i definitiva. 
 
Antecedents 
 
Després de vàries propostes d’ubicació d’ascensor: 
 
1.Al pati de llums del vestíbul d’entrada als habitatges: 
No acceptada perquè desvirtua l’estat original del pati i disminueix la ventilació, la il·luminació, i perquè 
calia posar passarel·les per accedir i fer un estintolament. 
 
2. Al ull de la caixa d’escala: 
Solució complicada perquè representa modificar la volta i un dels tres trams d’escala  fent aquest tram 
compensat. 
 
Proposta definitiva 
 
S’accedeix a l’ascensor a través del vestíbul d’entrada dels habitatges, mitjançant l’escala original de 
l’edifici. 
 
Es proposa ubicar l’ascensor al pati central del habitatges, accedint a aquest a partir de la planta 
principal. 
 
L’ascensor no arriba a la planta baixa del local ni al vestíbul d’accés de l’edifici. 
 
S’haurà de reforça el forjat de la planta principal quan es redacti i s’executi el projecte d’instal·lació del 
ascensor per complir amb els criteris de seguretat. 

4.4 Rehabilitació dels patis interiors i caixa d’escala. 
 
Mitjans auxiliars. 
 
Per a la rehabilitació dels patis interiors es necessari la utilització de bastides. 
 
Pati lateral. 
 
Enderroc de terrassa i paret per deixar el pati amb la composició inicial del edifici (requisit imposat per 
l’ajuntament). La paret de 4cm del pati lateral de la planta segona i tercera s’enderroquen per poder 
realitza unes noves parets de càrrega amb unes dimensions de 15cm per poder fer el reforç estructural. 
 
Extracció del paviment compost per triple rajola de la zona del habitatge 1.4, on es farà la formació de 
pendents, col·locació del aïllament tèrmic, capa regularització, impermeabilització i acabat de rajola 
ceràmica catalana .  
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Sanejament dels murets perimetrals de planta quarta, acabat de totes les parets del pati amb 
monocapa pintat. El sanejament consistirà amb el repicat dels revestiment malmesos, esquerdes i 
fissures i reparació corresponent segons la dimensió d’aquestes. 
 
Es canviaran les fusteries de planta primera, planta segona i planta tercera. 
 
Es sanejarà la barana a planta quarta i es pintarà. 
 
Pati central. 
 
Enderroc del lavabo per aconseguir tenir un pati que pugui donar llum a les diferents estàncies dels 
habitatges corresponents i extracció dels paviments. 
 
Enderroc de la paret de 4cm perimetral de planta segona i tercera, per la construcció de noves parets 
amb 15cm de gruix per la col·locació del reforç estructural. 
 
Formació de les noves pendents, col·locació del aïllament tèrmic, capa de regularització, 
impermeabilització i acabat amb rajola ceràmica catalana. 
 
Nova construcció de parets perimetrals a planta quarta i col·locació de la nova fusteria. 
 
Es canviaran les fusteries de planta segona, planta tercera i planta quarta. 
 
Acabat de totes les parets del pati amb monocapa pintat. 
 
Finalització del pati central amb la col·locació d’una claraboia. 
 
Pati vestíbul. 
 
Enderroc del falç sostre que no permet l’entrada de llum al vestíbul de planta baixa. 
 
Desmuntatge de la claraboia per la col·locació d’una de nova i repicat dels paraments verticals. 
 
Regularització del paraments amb morter mixt i acabat amb capa de pintura. 
 
Rehabilitació de les reixes dels buits arquitectònics, amb el correcte sanejament i acabat. 
 
Es canviaran les fusteries de planta segona, planta tercera i planta quarta. 
 
Caixa d’escala. 
 
Enderroc del falç sostre que no permet l’entrada de llum a tota la caixa d’escala. 
 
Repicat dels paraments verticals malmesos sense acabat, cosit de les fissures i esquerdes. 
 
Regularització amb morter mixt de les parets i acabat amb pintura. 

Manteniment de les baranes amb capa de pintura i esmalt pels passamans. 
 
Manteniment de les portes de planta segona, planta tercera i planta quarta amb capa de pintura. 
 
Col·locació de portes RF60 contra incendis pel compliment de la normativa contra incendis.  
 
Desmuntatge de l’antiga claraboia i col·locació d’una de nova.    
 

 
Figura 5: Situació dels patis i ubicacions de les propostes dels ascensor. 
 
 
Llegenda figura 5: 

1) Primera proposta d’ubicació del ascensor. 
2) Segona proposta d’ubicació del ascensor. 
3) Tercera proposta d’ubicació del ascensor.  

 

Pati Lateral 

Pati Central 

Pati Vestíbul 



Projecte de rehabilitació d'edifici plurifamiliar entre mitjaneres, c/ Pelai n/ 38 Barcelona 
 
 

22 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte de rehabilitació d'edifici plurifamiliar entre mitjaneres, c/ Pelai n/ 38 Barcelona 
 
 

23 
 
 

5 PROJECTE DE LA COBERTA NOVA I REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES 
 

5.1 Projecte de la coberta. 
 
Enderrocs 
 
Desmuntatge de la xapa i estructura de xapa i perfils metàl·lics de la coberta actual (tipus TECTUM). 
 
Enderroc del forjat actual de coberta de la terrassa lateral composta de 3 capes de rajola ceràmica i 
tàbics conillers. Enderroc del forjat actual de la coberta principal composta de 3 capes de rajola 
ceràmica suposadament, empostissat ceràmic de maó massís ceràmic, rastells de fusta, estructura de 
bigues de fusta i acabat de cel res amb volta de guix entre biga i biga de fusta. 
 
Enderroc de tàbics de planta quarta, per deixar la superfície amb condicions òptimes pels reforços 
estructurals. També s’enderrocaran les parets de càrrega de planta quarta que siguin inclinades per  
fer-ne de noves per arribar a la cota desitjada per fer el nou forjat de coberta. Les altres parets de 
càrrega es tallaran uns 30 cm, amb molta cura de no malmetre el mur, per deixar-les a la cota 
desitjada. 
 
Nova construcció 
 
Formació de nous murs de tancament de la façana principal a planta quarta de 9,7m de longitud. Es 
realitzaran amb fàbrica de maó perforat de 25x12x10cm de peu d’espessor rebut amb morter de ciment 
CEM II/B-P 32,50N i sorra de riu 1/6, per revestir. Aquest mur tindrà un aïllament tèrmic de poliestirè 
extruït de 4 cm d’espessor. 
 
Formació dels nous trams de mur de càrrega de planta quarta fins aconseguir la cota necessària amb 
fàbrica de maó, rebudes amb morter ciment CEM II/B-P 32,50N i sorra de riu 1/6, per revestir. Haurà 
d’estar correctament anivellat per poder fer el cèrcol perimetral corresponent. 
 
Construcció del cèrcol perimetral de formigó armat a la part superior dels murs de càrrega de la planta 
quarta. El cèrcol serà d’acer del Ø 8mm d’espessor col·locats cada 20 cm. Es posaran 4 varetes del Ø 
10mm longitudinals a tot el cèrcol. 
 
Formació del nou forjat de bigueta pretesada autoportant i cassetó ceràmic per formació de coberta 
plana. El forjat serà de 20+5 format a base de biguetes de formigó pretesades autoportants, separades 
cada 70cm entre eixos, cassetó ceràmic de 70x25x22cm i capa de compressió de 5 cm, de formigó HA-
25/P/20/I, de central, amb armadura (1,8 kg/m2). 
 
Formació de murets perimetrals de coberta per evitar caigudes a diferent nivell. Elaborats amb fàbrica 
de maó, rematats amb rajola ceràmica amb goteró i finalment amb les cares interiors pintades.      
 
Per acabar la coberta es farà la formació de pendents, amb formigó cel·lular a base de CP i àrids 
lleugers, tipus perlita, de manera que es formin pendents amb poc pes i gran capacitat aïllat tèrmica. 

Col·locació de aïllament tèrmic extorsionat d’espessor de 4cm i cèdula tancada. Formació de capa 
regularització del paviment amb morter de CP i àrids fins a la zona que sigui necessària per la correcta 
col·locació de la lamina impermeabilitzant. Col·locació de dos capes de làmina asfàltica de betum 
elastòmer S.B.S. de 4Kg/m2 segons la norma UNE 104-242/-1 LBM 40FP-160 ESTERDAN 40P 
elastòmer de DANOSA i armadura de polièster degudament soldada i solapada entre si mitjançant 
bufador, alçant verticalment a les trobades dels murs uns 15 cm fins entrar una mica dins i folrant les 
embocadures dels embornals existents. Finalment col·locació de rajola ceràmica fina tipus catalana de 
14x28 de primera qualitat, agafada amb morter bastard de CP M-20-b (1:2:10), amb formació de 
minvells, amb peça de remat per parar la grava als embornals i formació de juntes de dilatació. Aquest 
acabat serà el mateix per la terrassa lateral, la nova terrassa frontal del edifici i la terrassa triangular al 
pati central a l’alçada de la planta quarta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6: Situació de les zones que comprenen la distribució de la nova coberta.           

5.2 Rehabilitació de les façanes. 
 
Façana posterior 
 
Repicat dels paraments verticals en mal estat y reconstrucció del acabat dels paraments amb material 
adequat per aquest propòsit. S’estima una actuació del 20% de la totalitat de la façana. 

 

Neteja dels paraments amb maquinaria hidràulica amb aigua a temperatura i pressió controlada per 
l’eliminació de la pols, grasses i residus de material orgànics, de forma que la superfície quedi totalment 
preparada per l’aplicació de dos capes de pintura a base de resines d’òrgan-polí-siloxans amb emulsió 
aquosa, i pigments inorgànics per la protecció i decoració d’aspecte mate per paraments exteriors. 
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Cosit de fissures i esquerdes amb previ repicat pel tractament amb massillat amb fibres de vidre en 
esquerdes menors de 5mm, col·locació de tela de fibra de vidre en esquerdes entre 5 i 10mm i cosit 
mitjançant varetes de 6 i 8mm de diàmetre cada 30cm amb acer inoxidable en esquerdes importants. 

 

Sanejament dels balcons repicant la totalitat dels cantells del forjat fins arribar a les biguetes de ferro, 
neteja del òxid i aplicació de resines protectores per ferro. Repicat d’entrebigats fins arribar a la base 
resistent, reparació d’entrebigat amb malla de fibra de vidre i morters reparadors per consolidar la volta. 
Repicat dels balcons elevats per l’òxid de les biguetes. Extracció del paviment existent fins arribar a la 
bigueta per la part superior. Finalment realització d’una capa de compressió amb morter i malla de 
fibres de vidre. 

 

Acabat dels balcons amb imprimació de sika bond T8, impermeabilitzant totalment la superfície del 
balcó. Col·locació de paviment de rajola ceràmica fina tipus catalana 14x28 agafada amb morter de CP 
1:8 i acabant amb escopidors ceràmics per impedir que l’aigua discorri pels cantells i dels baixos dels 
balcons, embrutant-los i poden provocar patologies pitjors. 

 

Reparació de cornises repicant les zones amb mal estat o amb perill de despreniment, restaurant 
formes i motllures. Si fos necessari, s’asseguraria els trams mitjançant armat amb varetes o tela 
metàl·lica segons siguin les seves dimensions de volada. El procés es durà a terme imitant les formes i 
textures antigues. S’estima actuar en un 20% de les cornises.     

 

Impermeabilització de les cornises superiors, previ eliminació de paviment existent. Neteja de la 
superfície i regularització de les superfícies a tractar i posterior formació de xapa impermeable amb 
morter tipus SIKATOP SEAL 107. Col·locació del paviment de rajola ceràmica fina tipus catalana de 
14x28 agafada amb ciment cola o similars amb lligants elàstics per evitar retraccions i acabat amb 
escopidor ceràmic per impedir que l’aigua discorri pels fronts de la façana. 

 

Neteja de les baranes i aplicació de dos capes d’esmalt de cada habitatge. Neteja i reparació de 
balustrada de la façana principal amb repicat d’elements amb perill de despreniment i posterior 
recuperació dels volums amb morter sense retracció. 

 

Substitució de baixants de façana i reparació dels encoratges de ferreria. Col·locació de nous baixants 
de PVC de la nova coberta. 

 

Substitució de les fusteries antigues de planta segona i planta tercera per noves i col·locació de noves 
fusteries a planta quarta.   

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7: Façana principal zones d’actuació de la rehabilitació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Façana posterior zones d’actuació de la rehabilitació 
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6 PROPOSTA D’EXECUCIÓ DE L’OBRA I PLA DE GESTIO DE RESIDUS 
 

6.1 Proposta d’execució de l’obra. 
 
He decidit fer dos propostes d’execució basant-me amb 10 fases d’execució. La primera proposta l’he 
anomenat d’alt rendiment ja que es coordinen un nombre superior d’equips i trobem un alt interval de 
l’obra que les fases s’executen a l’hora. L’altra proposta d’execució l’he anomenat de baix rendiment, ja 
que treballen menys equips simultàniament i les fases es desenvolupen una després de l’altra.          

6.1.1 Proposta d’execució d’alt rendiment. 
 
Aquesta proposta es caracteritza per tenir un màxim de 8 equips normalment de dos operaris per 
equip, especialitzats en cada activitat corresponent, i una mitja de 5 equips durant tota execució de 
l’obra. A les figures resums podem veure com es relacionen entre elles les diferents fases, però als 
annexes trobem un diagrama Gantt més detallat per activitats i equips, un altre on surt el camí crític i un 
quadre de rendiments dels equips corresponents a cada activitat de l’obra. L’horari laboral habitual serà 
de jornades de 8 hores de dilluns a divendres de les set del mati fins les tres i mitja de la tarda, amb 
mitja hora per esmorzar a les deu del mati. S’estima que es podran donar casos de jornades superior a 
les 8 hores per imprevistos o per finalitzacions d’activitats que no es poden deixar a mitges.   
 
La primera fase que correspon a la implantació dels mitjans auxiliars és l’inici d’obra i on s’haurà de 
tenir especial cura en planificar bé la descàrrega de material. Aquesta obra es caracteritza per estar en 
una zona d’alta concurrència de vianants i trànsit, per això s’haurà de tenir especial cura amb totes les 
activitats de descàrrega i càrrega de material. És de sentit comú fer aquestes actuacions ràpidament a 
primera hora de la jornada, ja que és una hora amb baixa afluència de vianants i de trànsit, per garantir 
la màxima seguretat possible i així evitar el màxim de riscos possibles. Les càrregues i descàrregues 
es faran a la zona habilitada que hi ha davant de l’entrada de l’obra. 
 
Dins del tràfec de materials hi ha diferents passos a seguir importants per desenvolupar aquesta 
activitat correctament. El primer pas serà substituir la porta d’entrada per una porta provisional que ens 
permeti tenir l’amplària màxima de pas de l’obertura. Tot seguit es descarregarà el muntacàrregues i es 
procedirà a la seva instal·lació. Després de descarregar l’aparell principal del muntacàrregues es 
procedirà a descarregar a la zona d’aplec provisional la bastida del pati central i l’estructura del 
muntacàrregues. Paral·lelament s’anirà muntant la bastida i el muntacàrregues fins arribar a la zona 
d’enderroc del falç sostre. Arribat aquest punt s’instal·larà una zona de pas protegida sota la bastida i la 
instal·lació d’evacuació de runes. Un cop enderrocat el falç sostre es continuarà amb la instal·lació del 
muntacàrregues i la bastida fins a planta quarta. Finalitzada la instal·lació del muntacàrregues es 
procedirà a treure les fusteries del pati central que corresponguin a les zones de pas, com es pot 
observar a les plantes d’organització d’obra, i s’instal·laran rampes per accedir al muntacàrregues 
correctament. Després s’acabaran d’entrar els altres mitjans auxiliars i s’ubicaran correctament segons 
el pla d’organització en planta. Bàsicament es deixarà preparada la zona d’aplec de residus, la zona 
d’instal·lacions personals, les eines per començar els enderrocs i els punts de presa d’electricitat.                  
 

La fase dos, reforç estructural començarà just desprès de la implantació dels mitjans auxiliars i 
consistirà amb els enderrocs dels tàbics de les plantes 2, 3 i 4 per deixar les plantes lliures per fer el 
reforç estructural i alleugerir els forjats treien pes. Com que es complicada la sortida i entrada de 
material de l’obra s’haurà de controlar molt les zones d’aplecs de residus i portar una correcta gestió 
amb la zona destinada a plec provisional. La metodologia a seguir serà col·locar dos palets amb dos 
contenidors tèxtils, per moure’ls amb un transpalet, a planta baixa tal com indica el pla d’organització en 
planta. Un cop plens es podran estacionar els dos a la zona d’aplec provisional fins a un màxim de 4 
unitats. Per minimitzar els cops d’entrada i sortida de residus s’emplenaran els camions plomà amb 6 
unitats de contenidors. Aquest contenidors tindran una capacitat d’un metro cúbic i de dimensions amb 
planta d’un metro per vuitanta centímetres, amb aquestes dimensions aconseguim poder transportar 
els contenidors amb el transpalet de la zona d’aplec de residus fins a la zona d’aplec provisional 
mitjançant el muntacàrregues, facilitant així l’aplec de residus en un espai més gran. Un cop fets tots 
els enderrocs corresponents a la fase dos es procedirà a executar les ajudes de ram de paleta per 
l’aplicació del reforç de bigues tipus NOU/BAU, mentrestant s’anirà preparant l’aplec de material per 
executar progressivament el reforç. 
 
La fase tres corresponent a l’enderroc de l’antiga coberta i execució de la nova coberta començarà una 
mica abans d’acabar la fase dos com es pot veure al resum del Gantt o més específicament als 
annexes al Gantt que surten totes les activitats. Les següents fases aniran començant successivament 
quant l’equip destinat a activitats de les fases anteriors acabin, ja que les zones de treball estan 
suficientment separades per no interrompre’s. Aquestes zones de treball i fases són el pati lateral, el 
pati central, la façana posterior i la caixa d’escales. S’haurà de tenir especial cura amb la fase de 
col·locació de fusteries per no interrompre altres fases. També s’haurà d’anar amb compte amb la fase 
del pati vestíbul ja que és una zona de pas principal de material, per això es la penúltima fase que es 
començarà a executar, sent la última fase, la de final d’obra.   
 

Figura 9: Resum del diagrama Gantt de la proposta d’execució d’alt rendiment.   
 
6.1.2 Proposta d’execució de baix rendiment. 
 
Aquesta proposta es caracteritza per tenir un màxim de 5 equips normalment de dos operaris per 
equip, i una mitja de 3 equips durant el llarg de l’execució. L’horari laboral és el mateix que el de 
l’anterior proposta igual que les fases i les activitats. L’única diferencia és que es treballa amb menys 
equips i les fases van una després de l’altra. Per això aquesta proposta tindrà el doble de durada, dotze 
mesos, un control de personal menor i un control del pas d’entrada de material menys important. 

6.1.3 Pla d’organització amb planta. 
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Figura 10: Resum del diagrama Gantt de la proposta d’execució de baix rendiment. 

6.2 Proposta de pla de gestió de residus.  

6.2.1 Mesures de minimització i prevenció de residus. 
 
· Cal optimitzar la quantitat de material, s’ajustaran les comandes de materials per cada fase o activitat 
de l’obra fent un control del material sobrant, en cas d’haver-ne, per poder-lo aprofitar per una altra fase 
o activitat. 
 
·Els aplecs estaran correctament situats en les zones indicades al pla d’organització en planta, estaran 
correctament protegits dels impactes i agents climatològics i en tots els casos estaran fora de la zona 
d’actuació.  
 
· S’hauran de fer reunions amb els operaris de l’obra per que coneguin el pla de gestió i per aconseguir 
que minimitzin els residus en les seves actuacions. 
 
· 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, reutilitzable. 
 
· 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. 
 
· Es controlarà la preparació de les dosificacions per a la generació de materials in-situ a fi 
d’evitar errors i, conseqüentment, residus. 
 
· Control dels residus per fases, com es pot veure a l’estimació de residus tenim 3 fases. Aquestes 
fases s’han creat a partir de la fragmentació del pla d’organització de l’obra com es pot observar als 
annexes. Fen aquesta separació en fases podem adonar-nos de quina quantitat de material acumulem 
en cada fase i podem decidir el transport necessari per evacuar els residus de l’obra quan sigui 
necessari.  
 
· Incrementar, d’una manera prudent, el nombre de vegades que els mitjans auxiliars, com els encofrats 
i motlles, es posin a l’obra, ja que un cop usats es convertiran en residus. 
 

· Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. Això de banda, la 
separació selectiva s’ha d’efectuar en el moment en què s’originen. 
· Supervisar el moviment dels residus, de forma que no en quedin restes descontrolades. 
 
·Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin fàcilment amb d’altres, i que a conseqüència 
d’això en resultin contaminats. Per aconseguir-ho, cal dipositar-los en els contenidors, sacs o dipòsits 
adequats. 
 
· Impedir males pràctiques, que de forma indirecta originen residus imprevistos i el malbaratament de 
materials durant la posada a l’obra. 

6.2.2 Estimació de la generació. 
 
L’estimació desglossada es pot trobar als annexes. Com ja s’ha comentat anteriorment s’ha fet una 
separació per fases que contenen les previsions de residus. Aquests residus s’han separat de manera 
selectiva i de moment no s’ha observat possibilitats de produir residus perillosos. S’haurà de tenir 
especial cura en les activitats d’elaboració de material in-situ i de les activitats on s’apliquin materials 
bituminosos, per complir amb la no producció de materials perillosos. 
 
A continuació es presenta el resum del residus de l’obra i els que corresponent a cada fase.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Figura 11: Resum residus de l’obra separats per tipologies. 
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Figura 12: Fase 1 residus de l’obra separats per tipologies. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13: Fase 2 residus de l’obra separats per tipologies. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Fase 3 residus de l’obra separats per tipologies. 

6.2.3 Escenaris de gestió i escenari final. 
 
L’escenari dedicat a la gestió de residus se situa a la terrassa de la planta primera com s’indica al pla 
d’organització en planta. A la planta baixa i haurà un petit aplec de materials petris sent aquest els més 
nombrosos i els que s’hauran d’evacuar més sovint de l’obra. A planta baixa també trobem l’aplec 
provisional que servirà per transportar els residus de l’obra al camió ploma d’una manera més ràpida. 
La tipologia de transports serà amb transpalets des de la zona dedicada a la gestió de residus fins a 
l’aplec provisional o al camió directament. Els materials petris arribaran al contenidor a través dels 
conductes d’evacuació de runes i els altres materials seran transportats pel muntacàrregues.  
 
Els escenaris finals del transport dels residus seran els més propers possibles a l’obra i s’haurà de 
comprovar que estiguin dins el catàleg de plantes homologades segons l’agencia de residus de 
Catalunya. A continuació presento un mapa de Catalunya on s’indiquen les plantes de tractaments de 
residus de la construcció que hi ha en cada comarca, extret del PROGROC 2007-2012.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Mapa de Catalunya de plantes i dipòsits de residus de la construcció. 
 
 



Projecte de rehabilitació d'edifici plurifamiliar entre mitjaneres, c/ Pelai n/ 38 Barcelona 
 
 

29 
 
 

7 CONCLUSIONS  

 
Durant l’execució del projecte he pogut posar en practica els coneixement adquirits al llarg de 
la carrera. A la vegada l’estudi realitzat m’ha aportat nous coneixements que abans 
desconeixia. Ha sigut interessant poder treballar i analitzar les diferents parts d’un projecte real 
tant enrevessat. Espero poder continuar aportant els meus coneixements i treball al projecte 
real, per poder continuar adquirint experiència en el món de la projecció, construcció i direcció.  
 
Els sistemes de construcció adoptats i els materials utilitzats permeten analitzar la forma de 
construir utilitzada antigament i la seva evolució al llarg de la història, per les diferents 
ampliacions que s’han fet durant la vida del edifici. Tots els materials utilitzats com les 
solucions que s’han realitzat a l’edifici tenen una raó, ja siguin amb fins estètics o funcionals. 
Es pot observar que un edifici realitzat fa casi 150 anys funciona constructivament tan bé com 
un dels nostres dies, però que té deficiències en temes de confort, de la seguretat davant 
d’incendis, d’accessibilitat, de salubritat, de protecció davant els sorolls i d’estalvi energètic. 
 
La majoria de deficiències del edifici es corregeixen amb el projecte real que es realitza, en 
primer punt les deficiències per les patologies que té, que són les més importants de l’edifici, 
en segon lloc pels sistemes de construcció antics, en tercer lloc per les deficiències del 
projecte anterior i en quart lloc per la qualitat dels materials antics. 
 
La falta d’alguns estudis per part del projecte i la falta de requisits que el promotor va demanar, 
fan que l’edifici després de l’execució de l’obra tingui que ser intervingut un altre cop. Ja que la 
major part del ús d’habitatges, per al qual està destinat no serà funcional. 
 
Els factors que fan que el projecte no pugui assolir la completa funcionalitat del edifici són 
l’elevat cost econòmic de l’obra, principalment, el poc interès del promotor per treure’n un 
rendiment econòmic, la falta d’impuls dels òrgans polítics per trobar una solució a espais en 
desús, entre moltes altres complicacions.         
 
La posta en obra del projecte és bastant complicada per la situació del edifici. Sent una zona 
cèntrica amb gran afluència de vianants i tràfics, la normativa municipal restringeix la 
possibilitat d’ocupar l’espai públic per l’execució de l’obra. Això dificulta l’accés i extracció de 
material de dins de l’obra, complicant algunes activitats, fent-les amb una major quantitat de 
temps i cost econòmic. 
 
El projecte compleix les finalitats per les quals va estar encarregat, pel promotor i les 
exigències que va imposar l’ajuntament després de les inspeccions i les negociacions amb la 
direcció facultativa. Sent la consolidació de l’estructura, la protecció del edifici per conservar 
les seves prestacions adquirides i la correcció de les deficiències del anterior projecte. 
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1. DOCUMENTACIÓ GRAFICA HISTÓRICA 
 
- Emplaçament 1895. 
- Planta pis principal 1895. 
- Planta pis 1,2,3 1895. 
- Façana principal 1874. 
- Planta baixa 1874 (part esquerra). 
- Planta baixa 1874 (part dreta). 
- Planta pis 1,2 i 3 1874. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

















2. DOCUMENTS DIAGNOSIS ORIGINAL I MEMORIA DEL PROJECTE 
 
- Anàlisis global. 
- Ampliació memòria legalització de les plantes principal i primera d’edificació existent i instal·lació d’ascensor al c/Pelai 38 per legalització dels seus habitatges. 
- Pressupost i protocol d’actuació per a tractament de desinsectació contra tèrmits i cors sol·licitat per a 2 pisos de la finca situada al c/Pelai, 38 de Barcelona. 
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ANÀLISI GLOBAL 
 
 
Referent a l’anàlisi global a la consolidació de la estructura existent de l’edifici situat al carrer Pelai 38 de 
Barcelona, es fa constar el següent: 
 
Es tracta d’un edifici que consta de planta soterrani, planta baixa, quatre plantes pis i planta sotacoberta. 
La estructura de l’edifici, es de murs de càrrega en planta soterrani, pilars i jàsseres metàl·liques 
juntament amb parets de càrrega en planta baixa i la resta de plantes també amb parets de càrrega. Les 
parets de càrrega son de totxo massís.   
 
Els sostres estan formats per bigues de fusta de diferents seccions, segons les plantes, diferents 
intereixos,i revoltons de ceràmica reblerts amb diferents tipus de materials i un paviment de rajola 
hidràulica, tret d’una zona en la part posterior de la planta, on les bigues son perfils metàl·lics tipus IPN 
d’ala estreta. 
 
L’escala esta formada per voltes i graons acabats amb marbra o rajola segons les plantes, els envans 
que conformen la distribució de les vivendes son de 4 cm. de gruix realitzats amb maó massís de cantell. 
 
La patologia que presenten las plantes 2ª, 3ª i Sotacoberta, consisteix, bàsicament, en que les bigues de 
fusta que conformen els sostres, estant totalment malmeses, atacades per l’activitat xilòfaga, (tèrmits), 
aquesta circumstancia obliga, abans de realitzar el reforç de totes les bigues, al tractament de les 
mateixes amb una  injecció i impregnació generalitzada, de totes les bigues de fusta mitjançant 
protectors en dissolvent orgànic. Aquest tractament de protecció, esta contemplat en el projecte que 
presentat. 
 
Una vegada fet el tractament contra l’activitat xilòfaga, es tracta, ates l’estat de les bigues de fusta que 
conformen el sostre completament malmeses i amb pèrdua important de la seva capacitat portant, de fer 
un reforç d’aquestes bigues de tal manera que el sostre recuperi la capacitat portant necessària per 
recuperar la seva estabilitat i admetre les càrregues necessàries per l’ús a que esta destinat, 
concretament a habitatge.  
 
Així doncs, s’ha optat per fer un reforç estructural dels sostres en qüestió amb la solució menys 
agressiva i, segons el meu lleial saber entendre, la solució mes efectiva. Aquesta solució de esforç 
estructural, com esta reflectida en el projecte, consisteix amb reforçar cadascuna de les bigues de fusta i 
metàl·liques amb els sistema NOU-BAU consistent amb la col·locació per la part inferior de les bigues 
d’un perfil amb forma de U per encabir en el seu interior la biga existent i recolzades en les parets de 
càrrega mitjançant un element metàl·lic de les mateixes característiques que la biga de reforç i collat a la 
paret amb tacs químics.. 
Les característiques d’aquestes bigues son les següents:  
 
Tipus d’acer:   Galvanitzat DX 51 D+Z 
Mòdul d’elasticitat  E=2.100.000 Kp/cm2. 
Límit elàstic   =2.750 Kp/cm2.  
 
Aquestes bigues de reforç estan calculades prescindint de la biga existent que s’està reforçant, per la 
qual cosa es considera una solució molt efectiva i permet despreocupar-se de l’estat de les bigues 
existents. 
 
D’altra banda la consolidació del sostre es complementa amb la substitució del paviment existent, rajoles 
hidràuliques i morter d’agafada, sanejant la part superior de les bigues i revoltons de ceràmica i 
col·locant una xapa de formigó amb un mallat amb connectors col·locats sobre les bigues existents, a fi i 
efecte, de aconseguir un conjunt d’elements, reforç metàl·lic tipus NOU-BAU, biga existent, revoltons de 
ceràmica existents i xapa de formigó actuant com xapa de compressió, constituint un sostre altament 
monolític capaç d’assolir les sol·licitacions necessàries per el destí a que ha de ser destinat, en aquest 
cas estem parlant de sostres que han de suportar les carregues corresponents a habitatges. 
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Aquesta solució te altra avantatge davant d’altres sistemes de reforç estructural, consistent en el fet que 
el pes propi del sostre reforçat comparat amb el pes propi del sostre existent, pràcticament queda igual, 
es a dir, si el sostre existent te un pes estimat de 195 Kg/m2. i el sostre acabat una vegada reforçat, en el 
ben entès que es substitueix el gruix del paviment existent per la xapa de compressió i que es preveu un 
paviment de parquet, es considera que tindrà un pes propi de 200Kg/m2. 
 
Tenint en compte que per realitzar el reforç estructural dels sostres, es preveu enderrocar tots els envans 
existents, realitzats amb maó massís de cantell i que amb posterioritat quan es realitzi la nova distribució, 
es pretén fer amb envans de “pladur”, amb una repercussió de pes per m2. sensiblement inferior a 
l’existent actualment, hem de concloure que estem davant d’una consolidació dels sostres existents 
sense augmentar el pes que en aquest moment estan suportant les parets i murs de càrrega existents. 
 
Per tant, es pot confirmar que la consolidació estructural dels sostres esmentats, per tot lo exposat, no 
altera en cap sentit la estabilitat estructural de l’edifici, tant en el que fa referència a les parets de càrrega 
com en el que fa referència als fonaments, ates que la solució adoptada no comporta cap augment de 
pes en la estructura existent. 
 
Aquestes consideracions, no obsta’n per fer constar, que prèviament a la redacció del projecte, s’han 
realitzat les inspeccions necessàries per poder admetre l’estat de les parets de càrrega, que en línies 
generals no presenten cap patologia substancial que pugues ser objecte d’un tractament específic per tal 
d’esmenar-les. Tanmateix i puntualment s’han estudiat les zones on es preveu la col·locació de jàsseres 
metàl·liques necessàries per la substitució de certes parts de parets de càrrega, en el ben entès, que 
aquestes petites modificacions no alteren el repartiment de càrregues existent en aquest moments.     
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AMPLIACIO MEMÒRIA LEGALITZACIÓ DE LES PLANTES PRINCIPAL 
i PRIMERA D’EDIFICACIÓ EXISTENT AL C/PELAI 38. 

MD Memòria descriptiva  
MD 1. Objecte del projecte 
Es tracta de la legalitzacio de les plantes principal, i planta 1ª de l’edifici existent i entre 
mitgeres, destinat a habitatge plurifamiliar, situat al carrer de Pelai nº 38, de Barcelona, 
districte Ciutat Vella, encarregat pel promotor Tiprus S.A, amb NIF :A-08621138, i per petició 
de l’Ajuntament, com a deficiències del projecte Nª EXPEDIENT. 01-2008LM22374, i redactat 
pel arquitecte Claudio A.Pirillo i visat pel COAC. 

 MD 2. Antecedents 
Es tracta d’un edifici entre mitgeres de Planta Soterrani, Planta baixa i 5 plantas pis. 

La façana principal dona al carrer Pelai, i té uns 9,5 m2 de longitud,i la façana posterior dona 
a un pati d’illa. 

Amb anterioritat es va presentar un projecte d’apuntalament provisional de forjats i substitució 
provisional de coberta amb data inici: Maig 2005, i acabament Setembre 2005, redactat per 
l’Arquitecte tècnic Josep Zapata i Gómez, col.legiat nº 7852. 

La planta baixa i soterrani està ocupada per el local comercial Bershka, el vestíbul d’entrada 
està rehabilitat, i les plantes principal i primera estan rehabilitades conforme el projecte de 
l’ArquitecteTècnic Josep Zapata i Gómez, col.legiat nº 7852. i nº visat nªAEP119, amb data 
d’inici Febrer 2006. 

Es tracta de la justificacio de la legalitzacio de la planta principal, i planta 1ª de l’edifici per 
cumplir amb la normativa i per aprobar la legalitzacio del projecte presentat per l’Arquitecte 
Claudio Coello ,amb nº   d’expedient 2008LM22374. 

MD 2.1  Requisits normatius  
Urbanísticament, el projecte es resol seguint les directrius del Text Refós de les Normes del 
Plà Metropolità del Planejament de Barcelona, i el PERI del Raval , però hem de considerar 
que estem davant la rehabilitació d’un edifici existent i consolidat. 

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts 
per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006) en les zones que es rehabilita. 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i 
municipal que li sigui d’aplicació en el moment en que inicialment es va visar Juny del 2008, i 
entregar el projecte al’Ajuntament. 

MD 2.2 Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 
Es tracta d’un solar de geometria irregular calificat com a sol urbà consolidat, i que té una 
edificació entre mitgeres de PS+PB+5PP. 
El solar té una superficie de 408 m2, és de forma irregular i té una profunditat edificada en les 
plantes principal, primera, segona i tercera, en el punt inferior de 20,50 m (extrem esquerra de 
la façana del carrer pelai) i en el punt superior 25,80 m. (extrem dreta del carrer pelai). 
La façana principal dona al carrer Pelai, i té uns 9,5 m de longitut i la façana posterior del solar 
dona a un pati interior d’illa. 
La planta quarta està alineada en façana respecte al pati interior d’illa, i està recolada res-
pecte al carrer Pelai. 
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La planta principal i primera està destinada a habitatges existint actualment quatre habitatges 
per planta. Le planta segona i tercera i quarta estan deshabitades. 

MD 3. Descripció del projecte 
MD 3.1 Descripció general  
Es projecta la reforma de les plantes principal i primera d’un edifici d’habitatges existent, com 
a consecuencia d’assebentar les deficiències del projecte de legalització redactat  per 
l’Arquitecte Claudio Coello amb nº d’expedient 2008LM22374. 
Actualment l’edifici està format per una planta soterrani, i planta baixa destinada a comerç que 
ocupa tota la superfície del solar junt amb el vestíbul d’habitatges, i cinc plantes pis. 
La planta principal i primera està destinada a habitatges i actualment hi ha quatre habitatges 
per planta. 
La planta segona i tercera estan deshabitades i tenen un habitatge per planta. 
La planta quarta està també deshabitada i té dos habitatges. 
Les plantes segona, tercera i quarta estan apuntalades a causa del mal estat de les vigues de 
fusta, i degut al enfondrament d’una petita part del forjat de la planta tercera, concretament el 
que correspon a la terrassa de la planta quarta.  
L’apuntalament es va fer segons projecte de data 22 de Juny del 2005. 
El projecte de rehabilitació estructural de les bigues de fusta i forjats de revoltons ceràmics, de 
les plantes segona, tercera i quarta, es farà segons projecte redactat per mª Angels Tagarro 
col. 26.956/5i presentat al Coac amb nº de visat  2010022023, i amb Expedient de 
l’Ajuntament nº 011000644/1. 
(Projecte de recuperació funcional i estructural de l’estat inicial de l’edifici en tot el seu conjunt) 

MD 3.2  Justificació del compliment de la normativa urbanística
Planejament d’aplicació: 
Ordenació dels Recursos Naturals i del Territori.  
Instruments d’ordenació general de recursos naturals i del territorio. No es d’aplicació. 
Instruments d’ordenació dels Espais Naturals Protegits. No es d’aplicació.
Instruments d’ordenació territorial.  No es d’aplicació. 

Ordenació urbanística:    Es d’aplicació el PERI del Raval, y el PGM-76. 

Zonificació: Calificació del sol:.Sol urbà consolidat.
                        Tipus d’ordenació: Alineació no colectiva.
                         Us del sol: Edifici Residencial.
Normativa Bàsica i Sectorial d’aplicació 
Aplicació del PEMAN (actes subjectes a llicència)     No es d’aplicació. 

Adecuació de la Normativa Urbanística: 

Planejament Projecte 

Ordenació zonal
PERI del Raval, y el PGM-76.

Projecte de legalitzacio de 
planta principal i primera d’edi 
ficació plurifamiliar entre 
mitgeres.

Àmbit d’aiplicació

Títol IV. Reglamentació detallada 
del sol urbà.Capítol 4ª.Secció 2ª i 
3ª.

Zona del nucli antic (12). 

Article 315 del PGM.

Centre històric Barcelona. 
Subzona II de conservació del 
centre històric (12b).
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Obres i activitats 
admissibles

Modificació puntual de les 
ordenances reguladores del 
P.E.R.I del Raval (Nov.2000).

Projecte de d’obres majors de 
planta principal i primera per 
cumpliment de Normativa.

Paràmetres tipológics: Condicions de les parceles per obres de nova planta 

Planejament Projecte

Superficie Parcel·la 408 m2 408 m2

Façana mínima
Article 320  4a del PGM.  6,50 m 

No es d’aplicació en aquest 
projecte per tractar-se 
d’edificació existent anterior al 
PERI. 
Façana actual longitud 9,5 m.

Fondària edificable La fondària edificable es de 
21,80 m.

No es d’aplicació en aquest 
projecte per tractar-se 
d’edificació existent anterior al 
PERI.

Paràmetres d’ús: 

Planejament Projecte

Compatibilitat i  
localització dels 
usos

Article 302 5a del PGM.
Us residencial. 
Comercial en planta baixa.

Paràmetres volumétrics: Concions d’ocupació i edificabilidad: 

Planejament Projecte

Coeficient
edificabilitat

Article 322 5a del PGM. 

Index d’edificabilitat net 1,80 
m2st/m2s (condicionant peri 
raval)

Projecte realitzat a l’any 1895. 

Volum computable

Article 316  del PGM. 

No s’admeten les ordenacions 
de volums que impliquin 
modificacions de l’ordenació 
existent o de les alçades usuals. 

No es d’aplicació en aquest 
projecte per tractarse 
d’edificació existent anterior al 
PGM. 

Nombre màxim d’ha- 
vitatges per parcela.

200h/hec del PGM 

Part proporcional per m2 de sol. 
Sup/80

1588,80 m2 / 80 = 19 
habitatges

Condicions d’alçada
Article 320  3a del PGM. 

L’alçada en un tram de vial serà 
la mitja de les edificacions 
existents sense que entri en 

No es d’aplicació en aquest 
projecte per tractarse 
d’edificació existent anterior al 
PGM
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comput les façanes dels solars 
no edificats. 

Alçada reguladora 
(ARM)

Modificació puntual (Art.4) de les 
ordenances reguladores del 
PERI del Raval (Nov 2000).Punt 
4a

L’Arm i el nº max. de plantes 
edificables es regula per 
aplicació de la zona urbana 
intensiva 13a.

19,70 m 

Retranqueig 
via/llinde Article 320  1a del PGM.

No es d’aplicació en aquest 
projecte per tractarse 
d’edificació existent anterior al 
PGM

Paràmetres de composició: 

Planejament Projecte 

Composició color i 
forma

Modificació puntual (Art.4) de les 
ordenances reguladores del 
PERI del Raval (Nov 2000).Punt 
12a

Les cornises, coronaments, 
vuits i plens, balcons, 
finestres, colors de façana han 
d’armonitzar amb edificació 
veÏna tradicional del sector. 

Entrants i elements 
volats Article 320  5ª del PGM. 

No es d’aplicació en aquest 
projecte per tractar-se 
d’edificació existent anterior al 
PGM

Material de façana
Modificació puntual (Art.4) de les 
ordenances reguladores del 
PERI del Raval (Nov 2000).Punt 
12a

Les textures i demés 
components exteriors de la 
façana ha d’armonitzar amb 
l’edificació veïna tradicional del 
sector. 
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DADES CATASTRALS DE LA FINCA : 

SUPERFICIE CONSTRUÏDA CATASTRAL

PLANTA Porta S.C. m2 S.C. m2  Nº HABITATGES EDIFICABIL
   Sup constr estat actual

SOTANO -1 -1 407,00           m2 407,00           m2
PLANTA ENTRESOL BAIXA 0 302,00           m2 432,00           m2 264,75

EN 52,00             m2
EN 78,00             m2

PLANTA PRINCIPAL 1 133,00           m2 215,00           m2 264,75
2 41,00             m2
3 41,00             m2

PLANTA PRIMERA 216,00           m2 216,00           m2 264,75
PLANTA SEGONA 216,00           m2 216,00           m2 264,75
PLANTA TERCERA 216,00           m2 216,00           m2 264,75
PLANTA CUARTA 1 79,00             m2 120,00           m2 145.10

2 41,00             m2
ELEMENTS COMUNES 145,00           m2 145,00           m2

TOTAL 1.967,00        m2 1967,00 m2 1468.75 18,35
80

MD 3.3 Descripció del programa funcional, usos i relació de superficies per la  
legalitzacio dels habitatges. 

Actualment l’edifici està format per una planta soterrani, i planta baixa destinada a comerç que 
ocupen tota la superfície del solar junt amb el vestíbul d’habitatges, i cinc plantes pis destinats 
a habitatges. 

La finca està dotada d’un nucli d’escala, i tres patis. 

Un dels patis és el que dona al vestíbul d’entrada,i està ubicat al costat del nucli dèscala 
(Aquest pati arriva fins a la planta baixa de la finca). 

Aquest pati actualmente esà cobert sense donar llum ni ventil-lació al vestíbul d’entrada, i per 
tant no cumpleix amb l’article 73 de les OME. 

Es procedirà a l’enderroc de la claraboIa existent, i a la substitució de la mateixa per una 
claraboia que permeti la suficient entrada de llum i ventil-lació de l’escala comunitària i 
vestíbul d’entrada així com dels habitatges, cumplint així amb l’art. 73 de les OME. 

El segon pati es situa al centre de l’edifici, i en el seu estat actual arriva fins a la planta 
principal de l’edifici, i permet la suficient entrada de llum i ventil-lació dels habitatges, cumplint 
amb l’art. 73 de les OME. 

El tercer pati està ubicat col-lindant a la mitgera de la finca nº 36 i 34 del carrer Pelai.     
Aquest pati en el seu estat actual arriva fins al terra de la planta segona de l’edifici.(sostre de 
la planta primera) 
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Per petició de l’Ajuntament, aquest pati s’ha de recuperar vist que està en volum disconforme, 
alhora que sumant aquesta nova superfície a l’existent de cuina-menjador, no es cumpleix 
amb l’article 60 de les OME.        

Per tant, en planta primera, es procedirà a l’enderroc del forjat del sostre de la planta primera 
(terra del pati de la planta segona) en la zona del pati, eliminant així l’estudi existent de 
l’habitatge nº3 de la planta primera, i tornant a la volumetria inicial i homogenitzant les seves 
obertures, millorant així les condicions d’habitabilitat de l’habitatge. 

L’habitatge 1ª “2ª, per justificar l’il.luminacio i ventil.lacio s’enderroca la pared i l’aseo del 1ª 4ª 
per aconsseguir la ventil.acio e il.luminacio de l’habitacio. Justificant que aquesta habitació 
dona a dos patis la suma dels quals es d’una superficie util de 17,35m2, > dels 14m2 que ens 
demanen en els patis d’edificis de 6 plantes. 

En la planta principal, el pati arrivarà fins al terra de la planta primera (sostre de la planta prin-
cipal) tal i com hi existia en el seu estat inicial. (S’adjunta doumentació fotográfica de les cates 
que es realitzen per verificació de la seva antiguetat, i de la seva preexistència).  

L’habitatge cumplirà tant amb els metres com en ventil-acio e il.luminacio la normativa de data 
de visat del projecte de legalització. 

En la planta principal, en l’habitatge principal 2ª, al no poguer justificar la il-luminacio i ventil-
lacio, es converteix l’habitatge actual en un local. 

S’enderrocaran les edificacions auxiliars sobre la coberta que siguin obsoletes.(Aquestes ja 
vàren ser enderrrocades a l’any 2005 quan es va fer la substitució provisional de coberta) 

Al tractar-se de la segregació de pisos, i per la legalització dels mateixos l’Ajuntament demana 
que s’ha d’instal-lar l’ascensor que donarà accés a cada una de les plantes, i per tant als 
habitatges. 
S’aporta plànol d’ubicació de l’ascensor en planta baixa i planta tipus, aquest es col-locarà al 
forat de la caixa d’escala i tindrà unes dimensions que s’adaptaran a l’espai lliure del forat de 
d’escala per tractarse d’una rehabilitació d’edifici existent. 
Els trams d’escala es modificaran segons plànols adjunts per salvar l’alçada necesària al 
ampliar el replà que dona accés desde l’ascensor al vestíbul distribuidor dels habitatges. 

Barcelona, Juny de 2011 

       L’Arquitecte
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JUSTIFICACIÓ CÀLCUL DE LA DENSITAT  D’HABITATGES :

Justificacio nombre màxim d’habitatges: 

Nombre màxim d’habitatrges per 
parcela.

200h/hec del PGM 

Part proporcional per m2 de sol. Sup/80 

EDIFICABILIDAD MAXIMA EDIFICI PELAI 38 
P.BAIXA                                               264,80 m2 

P.PRINCIPAL                                       264,80 m2 

P.PRIMERA                                          264,80 m2 

P.SEGONA                                           264,80 m2 

P.TERCERA                                         264,80 m2 

P.QUARTA                                           264,80 m2 

TOTAL                                       1.588 / 80 = 19 habitatges 

Art. 180 .3  “En les actuacions de rehabilitacio en les zones de cas antic i de 
densificacio urbana, el numero màxim d’habitatges admisible en una determinada 
parcel.la no serà superior al que per exces resulti de dividir la total superficie 
construida de l’edifici pel mòdul de vuitanta metres quadrats (80m2)” 
“S’enten per superficie construida de l’edifici la compresa entre els tancaments 
exteriors. S’inclouen els patis de llums i de ventil.lacio i s’exclouen els cossos sortins i 
la superficie de planta baixa fora del cos principal.” 

Si considerem com a superficie construida la que en aquests moments ocupa l’edifici 
fins el límit de la profunditat edificable, i en la planta quarta els límits edificats és a dir 
120 m2, l’edificabilitat seria: 
PB + PP + P1 + P2 + P3 + P4= ( 264,80 m2 x 5 ) + 145,10 m2 = 1.324m2 + 145,10m2 = 
1.468,75m2
1.468,75m2 / 80 = 18 habitatges 

Per la legalitzacio de les plantes principal i primera segons l’estat actual de l’edifici surten una 
totalitat de:  

1 Local P.Baixa + 1 local en P.Principal + 11 habitatges, cumplint aixi amb l’article 180 
de les OME. essent inferior a 18 habitatges.
Planta Baixa:  1 Local  

Planta principal : 3 habitatges   + 1 local                                                                                    
Planta primera :  4 habitatges                                                                                                 
Planta segona :   1 habitatge.    No s’intervé.                                                                                                 
Planta tercera :   1  habitatge     No s’intervé.                                                                                                
Planta cuarta :    2 habitatges    No s’intervé.
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Com l’article 180 de les OME, demana un criteri de repartiment equitatiu per a les plantes pis 
tipus, i d’acord amb el numero d’habitatges que surten , per posteriors segregacions, la 
distribucio equitativa seria la següent: 

Planta Baixa:  1 Local  

Planta principal : 3 habitatges   + 1 local                                                                                    
Planta primera :  4 habitatges                                                                                                 
Planta segona :  4 habitatges.  No s’intervé.                                                                                                   
Planta tercera :   4 habitatges   No s’intervé.                                                                                                
Planta cuarta :    2 habitatges   No s’intervé.                                                                                                 
Amb aquesta distribució equitativa sortirien una totalitat de:  

1 Local en P.Baixa
1 local en Planta Principal + 17 habitatges, essent inferior als 18 habitatges, i complint 
així amb l’article 180 de les OME.

Barcelona, Juny de 2011 

         L’Arquitecte 
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3.3.5 Relació de superfícies construïdes per Planta : 

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA  i ÚTIL HABITATGES i LOCAL PLANTA PRINCIPAL 

SUP. CONSTRUÏDA P. PRINCIPAL REFORMA

HABITATGE PRAL 1ª (BALCONS 50%) 58,05 m2
LOCAL PRAL 2ª (BALCONS 50%) 52,50 m2
HABITATGE PRAL 3ª (BALCONS 50%) 41,40 m2
HABITATGE PRAL 4ª (BALCONS 50%) 84,00 m2

ELEMENTS COMUNS:
DISTRIBUÏDOR 7,10 m2
ESCALA 9,85 m2

TOTAL 252,90 m2

SUPERFICIE ÚTIL PLANAT PRINCIPAL 

SUP. ÙTIL HABITATGE PRINCIPAL 1ª

REBEDOR 2,75 m2
ESTAR-MENJADOR-CUINA 29,35 m2
BANY 1 3,75 m2
HABITACIÓ 1 13,20
BALCÓ 2,20 m2

TOTAL 51,25 m2

SUP. ÙTIL LOCAL PRINCIPAL 2ª

REBEDOR-PASSADÍS 6,25 m2
DESPATX-OFFICE 24,10 m2
BANY 1 4,35 m2
ESTUDI 8,20 m2
ARXIU 1,95 m2
BALCÓ 1,45 m2

TOTAL 46,30 m2

SUP. ÙTIL HABITATGE PRINCIPAL 3ª

ESTAR-MENJADOR-CUINA 20,50 m2
HABITACIÓ 1 9,70 m2
BANY 1 3,30 m2
BALCÓ 5,10 m2

TOTAL 38,60 m2
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Segons el D 259/2003 es considera que la superficie util interior ha de ser mes 
gran o igual a 30m2 en els habitatges creats per reconversio d’antiga edificacio 
o resultants de gran rehabilitacio, justificant així la seva superficie i per tant el 
cumpliment de l’article.

____________________________________________________________________

SUPERFÍCIES ÚTILS HABITATGES PLANTA PRIMERA 

SUP. ÙTIL HABITATGE PRINCIPAL 4ª

REBEDOR 3,05 m2
PASSADÍS 3,85 m2
ESTAR-MENJADOR-CUINA 27,30 m2
TRIBUNA 8,80 m2
HABITACIÓ 1 15,20 m2
BANY 1 3,25 m2
BALCÓ 2,25 m2
MAGATZEM 7,85 m2
ASEO 3,25 m2

TOTAL 67,90 m2

SUP. CONSTRUÏDA P. PRIMERA REFORMA

HABITATGE 1º 1ª (BALCONS 50%) 58,05 m2
HABITATGE 1º 2ª (BALCONS 50%) 56,45 m2
HABITATGE 1º 3ª (BALCONS 50%) 41,40 m2
HABITATGE 1º 4ª (BALCONS I PATI 50%) 75,45 m2

ELEMENTS COMUNS:
DISTRIBUÏDOR 7,10 m2
ESCALA 9,85 m2

TOTAL 248,30 m2

SUP. ÙTIL PRIMER 1ª

REBEDOR 2,75 m2
ESTAR-MENJADOR-CUINA 29,35 m2
BANY 1 3,75 m2
HABITACIÓ 1 13,20
BALCÓ 2,20 m2

TOTAL 51,25 m2
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Segons el D 259/2003 es considera que la superficie util interior ha de ser mes 
gran o igual a 30m2 en els habitatges creats per reconversio d’antiga edificacio 
o resultants de gran rehabilitacio, justificant així la seva superficie i per tant el 
cumpliment de l’article. 

Barcelona, Juny de 2011 

         L’Arquitecte 

SUP. ÙTIL HABITATGE PRIMER 3ª

ESTAR-MENJADOR-CUINA 20,48 m2
HABITACIÓ 1 9,70 m2
BANY 1 3,28 m2
BALCÓ 5,10 m2

TOTAL 38,56 m2

SUP. ÙTIL HABITATGE PRIMER 2ª

REBEDOR-PASSADÍS 6,25 m2
ESTAR-MENJADOR-CUINA 24,10 m2
BANY 1 4,35 m2
HABITACIÓ 1 11,85 m2
VESTIDOR 1,95 m2
BALCÓ 1,45 m2

TOTAL 49,95 m2

SUP. ÙTIL HABITATGE PRIMER 4ª

REBEDOR 3,05 m2
PASSADÍS 3,85 m2
ESTAR-MENJADOR-CUINA 27,30 m2
TRIBUNA 8,80 m2
HABITACIÓ 1 15,20 m2
BANY 1 3,25 m2
BALCÓ 2,25 m2
PATI 7,85 m2

TOTAL 64,65 m2
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JUSTIFICACIÓ PROPOSTA UBICACIÓ ASCENSOR. 
Al tractar-se de la segregació de pisos, i per la legalització dels mateixos l’Ajuntament demana 
que s’ha d’instal·lar l’ascensor que donarà accés a cada una de les plantes, i per tant als 
habitatges. 
S’aporten plànos d’estat actual de l’escala, i  plànols d’ubicació en planta i secció de 
l’ascensor en planta baixa i planta tipus, aquest es col-locarà al forat de la caixa d’escala i 
tindrà unes dimensions que s’adaptaran a l’espai lliure del forat de d’escala per tractarse d’una 
rehabilitació d’edifici existent. 
L’ascensor s’ubica en el ull del forat de l’escala existent, quedant així integrat en la caixa 
d’escala existent.  

Aquest és el punt més favorable per ubicar l’ascensor, ja que ademés de quedar integrat en la 
caixa d’ecala actual, disposem d’espai suficient en la planta soterrània per ubicar el foso de 
l’ascensor sense tenir que modificar ni fer intervencions estructurals en el forjat del sostre de 
la planta soterrània. 

Altre sol·lució era ubicar-lo al pati que dona al vestíbul d’entrada, quedant aquesta possibilitat 
descartada per la problemàtica que soposa l’instal.lació de passareles per accedir al replà, les 
quals disminueixen  la llum i venti.lació d’aquest pati i ademés representen un obstacle visual 
a la bellesa del mateix. 

L’ascensor sàgafarà al nivell de planta baixa, i donarà accés a les plantes Pprincipal, 
Pprimera, Psegona, Ptercera, i P cuarta. A la planta coberta s’accedirà a peu per el seu 
manteniment. 

En la proposta d’ubicar l’ascensor en el ull d’escala ens trobem amb la dificultat que s’han de 
fer modificacions en els trams d’escala per poder surtir a peu pla al replà de l’escala  

Es presenta plano amb les diferents propostes estudiades de sortida de replà indicant amb 
vermell els trams d’escala que es tindrien que modificar. 

La sol.lució escollida, i ponderada amb l’arquitecte de l’Ajuntament, Ester Boleda, ha estat la 
sol.lució que representa fer el mínim de modificacions estructurals en els trams d’escala 
actuals per respectar i recuperar l’estat original i funcional de l’escala existent. 

Partint de la base de que aquesta escala va ser construida en el segle passat, i es de volta 
catalana, i es conserva com en el seu estat original, i per tant les mides dels graons, com les 
del replà hi ha zones en les que no cumpleix amb la normativa actual, i que per molt que la 
volguessim modificar seria bastant dificultós que arrivés a complir amb la normativa actual, Es 
presenta com a solució idònia la proposta que representa modificar el tram d’escala col·lindant 
a la paret del pati del vestíbul d’entrada, el cual té 5 graons. 

Aquest tram es modificarà en les plantes Pprincipal, Pprimera, Psegona i a la Ptercera 

.A la P cuarta no és necessari perque es pot sortir directamente al replà, (es tindrien que 
posar dos portes de sortida a l’ascensor). 

En el tram de la Pcuarta que dóna accés a la Pcoberta no s’intervé, s’accedirà a peu aprofitant 
l’escala actual, per al seu manteniment.  

En aquesta proposta podem veure que es modifica un replà convetit-lo en una escala 
compensada de tres graons, aquesta compensació s’ha fet adaptant-la el màxim possible per 
a que compleixi amb les mides d’una escala compensada actual. La sortida desde l’ascensor 
es fa a través d’un replà, veure planol acotat, i es baixa un altre graó per arrivar al nivell de 
cota dels pisos actuals.  

L’Arquitecte
Mº Angels Tagarro 
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En la inspección realizada por el equipo técnico de Diset Control de Plagas, en los dos 

últimos pisos la finca sita en la C/ Pelayo, 38 de Barcelona, se detecta ataque termítico 

diversificado, que ya ha ocasionado desperfectos,  en las vigas de los forjados de los 

mismos. También se ha encontrado ataque muy suave y disperso de carcoma  pequeña.  

Para combatir el ataque que está sufriendo de insectos xilófagos e inmunizar la madera 

fija de futuras reinfestaciones, se han de tratar todas las vigas, mediante sistema de 

taladro, inyección y pulverizado. 

El tratamiento para poder combatir el ataque de los insectos xilófagos detectados, será 

mediante taladro e inyección, ya que las termitas al alimentarse llegan al núcleo de las 

vigas, ocasionando daños estructurales, también se pulverizarán las caras vistas de las 

vigas, para eliminar la carcoma, que se alimenta superficialmente. 

Se recomienda dejar las vigas vistas y sin pintar, para poder llevar en un futuro control de 

posibles reinfestaciones y que permita transpiren  las mismas. Si se aplicase algún 

protector o barniz, tendría de ser a poro abierto. 
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        TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN Y CURACIÓN CONTRA INSECTOS  
XILÓFAGOS Y HONGOS EN ESTRUCTURAS DE MADERA

1- PLAGAS DETECTADAS. 

- TERMITAS: Reticulitermes Lucífugus. 

- CARCOMA PEQUEÑA: Anobium Puntactum. 

2- ZONAS A TRATAR 

Forjado o techo de la planta 2ª (escuadrilla 19 cm. x 22 cm.).  

- 14 vigas x 5, 01 ml. cada una....................................................................70, 14 ml. 

- 1 viga x 3, 45 ml...........................................................................................3, 45 ml. 

- 16 vigas x 2, 80 ml. cada una....................................................................44, 80 ml. 

- 11 vigas x 3, 70 ml. cada una....................................................................40, 70 ml. 

- 6 vigas x 2, 70 ml. cada una......................................................................16, 20 ml. 

- 4 vigas x 1, 65 ml. cada una........................................................................6, 60 ml. 

- 2 vigas 3, 35 ml. cada una...........................................................................6, 70 ml. 

- 4 vigas x 5, 86 ml. cada una......................................................................23, 44 ml. 

- 11 vigas x 5, 87 ml. cada una....................................................................64, 57 ml.  

- 8 vigas x 3, 35 ml. cada una......................................................................26, 80 ml.  

- 4 vigas x 3, 13 ml. cada una......................................................................12, 52 ml. 

- 1 viga x 2, 34 ml...........................................................................................2, 34 ml.                 

                 TOTAL: 318, 26 ml. 
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Forjado o techo de la planta 2ª (escuadrilla 10 cm. x 14 cm.).  

- 14 vigas x 5, 01 ml. cada una....................................................................70, 14 ml. 

- 1 viga x 3, 45 ml...........................................................................................3, 45 ml. 

- 16 vigas x 2, 80 ml. cada una....................................................................44, 80 ml. 

- 11 vigas x 3, 70 ml. cada una....................................................................40, 70 ml. 

- 6 vigas x 2, 70 ml. cada una......................................................................16, 20 ml. 

- 4 vigas x 1, 65 ml. cada una........................................................................6, 60 ml. 

- 2 vigas 3, 35 ml. cada una...........................................................................6, 70 ml. 

- 4 vigas x 5, 86 ml. cada una......................................................................23, 44 ml. 

- 11 vigas x 5, 87 ml. cada una....................................................................64, 57 ml.  

- 8 vigas x 3, 35 ml. cada una......................................................................26, 80 ml.  

- 4 vigas x 3, 13 ml. cada una......................................................................12, 52 ml. 

- 1 viga x 2, 34 ml...........................................................................................2, 34 ml.                 

                 TOTAL: 318, 26 ml. 
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 3- DESCRIPCIÓN DE LA PLAGA. 

Termita subterránea, insecto isóptero, especie Reticulitermes lucífugus, nativa del 

área Mediterránea. 

Poseen nidos o centros reproductores fijos, que suelen encontrarse bajo tierra, 

desde los cuales las obreras salen en busca del alimento. Estas termitas requieren 

más humedad de la que les suministra la madera y este aporte necesario de agua 

adicional se obtiene principalmente del suelo, aunque también puede ser obtenida de 

fugas de las cañerías del agua, de condensaciones, etc. 

Mientras que las termitas de la madera húmeda y de la madera seca forman 

pequeñas colonias confinadas exclusivamente en la madera, las termitas 

subterráneas suelen ser mucho mayores y pueden constar de un solo centro 

reproductor o de varias unidades interconectadas (Policálicas). A causa del gran 

tamaño de las poblaciones el daño de estas termitas es mucho mayor que el de 

otros grupos.
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Anobium punctatum (Carcoma común o pequeña). 
Los adultos tienen una longitud de 3,5 mm y son de color oscuro. Su aspecto es el 

de un escarabajo pequeño y volador. 

Los adultos emergen de la madera desde el inicio de la primavera hasta finales de 

otoño. 

Pueden vivir de 3 a 4 semanas, se aparejan en el exterior de la madera y son 

buenos voladores, de manera que pueden infestar madera que esté muy lejos del 

lugar de emergencia. 

Las hembras fecundadas ponen los huevos (unos 80) en rendijas o en agujeros 

dejados por las generaciones anteriores. Pasadas 4 o 5 semanas los huevos 

eclosionan y salen las diminutas larvas (gusanos) que a base de roer, se introducen 

dentro de la madera formando galerías que se van agrandando en la medida que lo 

hace la larva.  

Dentro de la madera los insectos pasan entre 2 a 3 años. El desarrollo se ve 

favorecido por humedades del aire elevadas y temperaturas moderadas. 
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4- TRATAMIENTO DE LA MADERA. 

Los agentes bióticos son los principales causantes de la destrucción de la madera, 

dicha patología se presenta como:  

• Pudrición (producida por hongos): cromógena que da una coloración azulada, 

blanca o parda y destructiva.  

• Destrucción (insectos): como la carcoma (Anóbidos), carcoma grande, 

(Cerambícidos), polillas (Líctidos), gorgojos (Curculiónidos) y termitas 

(Termítidos).0 

Para evitar la pudrición y tener un control total de los hongos xilófagos, se ha 

incorporado a los insecticidas un agente bactericida, bacterostático y funguicicida 

que posee un excelente efecto funguicida sobre los principales hongos xilófagos que 

atacan a la madera: Aereobasidium pullulans y Sclerophoma pityphila (hongos 

azules), Coriolus versicolor (podredumbre blanca), Gloeophyllum trabeum 

(podredumbre marrón), Coniophora puteana (hongo de sótano) y Serpula lacrimans 

(lepra de la casa). 

El insecticida tiene una eficacia de control total sobre los insectos xilófagos: 

Anóbidos como la carcoma común (Anobium punctatum), Cerambícidos como la 

carcoma grande  (Hylotrupes bajulus), Líctidos como la polilla (Lyctus brunneus 

stephens), Cuculiónidos, como el gorgojo del abeto (Hylobius abietis) y Termitícidos: 

Termita de la madera seca (Kalotermes flavicolis) y Termita subterránea 

(Reticulitermes lucifugus). 
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5- PRODUCTO A EMPLEAR.
Corpol FP3 Profesional. 

Marca responsable de su salida: Química de Mungía S.A. 

Insecticida y fungicida listo para el empleo (sin diluir), específico para el tratamiento 

de la madera. 

Producto formulado en base a disolventes orgánicos con fijadores para conseguir 

que la materia activa proteja las células de la madera durante más de 20 años. Actúa 

contra todo tipo de insectos xilófagos incluso los más resistentes: termitas, carcoma, 

hylotrupes, etc. 

 No altera el color de la madera y una vez seca queda completamente  inodora. 

 No ataca materiales metálicos ni vítreos. 

Este producto esta formulado en base al 0,22% de Cipermetrina, 0,45% 

Propiconazol, 0,45% Tebuconazol, 0,45% Diclofluanida que actúan como insecticida 

y fungicida de gran persistencia. Disolventes y excipientes csp 100%. 

 Registro Dirección General de Salud Pública núm. 06-80-04253

6- TÉCNICA DE APLICACIÓN. 
- VIGAS: Realización de una serie de taladros de 6,5 mm. al tresbolillo, 

distanciados entre si unos 25-30 cm (4 inyectores por cada ml) y con una 

profundidad de 2/3 del espesor de la pieza donde se inyectará el producto 

mediante inyectores anti-retorno. Se inyectará un mínimo de 0,35 L/M2, 

pulverización y brocheo de toda la capa exterior de las vigas. 

En las cabezas empotradas de las vigas se realizarán perforaciones a 45º para 

impregnar las partes escondidas.  
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 7- PLAZO DE SEGURIDAD.
24 horas, tiempo en el que no se podrá acceder a la zona tratada. 

  

8- PERÍODO DE GARANTÍA.
 El período de garantía será de 10 años.

9- REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO.
El tratamiento será llevado a cabo por aplicadores en posesión del Carnet de 

Aplicador de Tratamientos D.D.D. expedido por el Departamento de Sanidad de la 

Generalitat de Catalunya. 

                                                 

10- IMPORTE,  incluidos materiales, mano de obra:  
- Forjado planta 2ª 318, 26 ml. totales de viga x 11, 50.-€ cada uno.......3.659, 99.-€ 

- Forjado planta 3ª 318, 26 ml. totales de viga x 11, 50.-€ cada uno.......3.659, 99.-€ 

                                                                                           TOTAL: 7.319, 98.-€ + IVA. 
                                                                         

Incluido en presupuesto partida de andamiaje. Una vez finalizado el 
tratamiento, se entregará certificados sanitarios, garantía e informe donde 
constará  estado de las vigas. 

RECOMENDACIONES.
Se recomienda tratar toda la madera nueva que se tenga que instalar en la finca, 

para evitar problemas futuros de reinfestaciones. 

  Esperando sea de su interés, le saluda atentamente, 

Ismael Díaz 

Técnico en Control de Plagas 
        Carné D.D.D Dept. Sanidad Generalitat de Catalunya, 22-06-98          



3. DOCUMENTS SOLUCIÓ REFORÇ FORJATS 
 
- Memòria de càlcul. 
- Memòria de càlcul NOU/BAU. 
- Pressupost de la proposta NOU/BAU. 
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MEMÒRIA DE CÀLCUL

1.JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
Es tracta d’un edifici existent que consta de planta soterrani, planta baixa i quatre plantes pis. 

1.1.ESTRUCTURA
La estructura de l’edifici esta constituïda per murs de càrrega d’obra de fàbrica, estintolats en el sostre de 
planta baixa mitjançant jàsseres metàl·liques. Els sostres estan formats per bigues de fusta i revoltons de 
rajola ceràmica.  

L’objecte del projecte es la consolidació de la estructura que conformant els sostres mitjançant el sistema 
NOU/BAU i la formació d’un sostre nou pla, en substitució de la coberta existent, inclinada, a base d’un 
sostre unidireccional de biguetes semirresistents pretesades i revoltons de ceràmica, recolzades sobre 
les parets existents actuant com a murs de càrrega. 

1.2.FONAMENTS
Ates que no s’incrementa la carrega que estant suportant actualment, no son objecte de cap tipus 
d’actuació.  

1.3.MÈTODE DE CÀLCUL

1.3.1.FORMIGÓ ARMAT

Per a la obtenció de les sol·licitacions s’ha considerat els principis de la Mecànica Racional y les teories 
clàssiques de la Resistència de Materials y Elasticitat. 

El mètode de càlcul aplicat es el dels Estats Límit, en el que es pretén limitar que l’efecte de las accions 
exteriors ponderades por uns coeficients, sigui inferior a la resposta de la estructura, minorant les 
resistències dels materials. 

En els estats límits últims es comproven els corresponents a: equilibri, esgotament o ruptura, adherència, 
ancoratge i fatiga (si procedeix). 

En els estats límits d’utilització, es comprova: deformacions (fletxes), i vibracions (si procedeix).

Definits els estats de càrrega segons el seu origen, es procedeix a calcular les combinacions possibles 
amb els coeficients de majoració i minoració corresponents d’acord amb els coeficients de seguritat 
definits en l’art. 12º de la norma EHE-08 i les  combinacions de les hipòtesis bàsiques definides en l’art 
13º de la norma EHE-08

Situacions no sísmiques

≥

γ + γ Ψ + γ ΨGj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

      Situacions sísmiques 

                                                                                     

≥ ≥

γ + γ + γ ΨGj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

L’obtenció dels esforços en les diferents hipòtesis simples de l’entramat estructural, es faran d’acord amb 
un càlcul lineal de primer ordre, es a dir admetent proporcionalitat entre els esforços i deformacions, el 
principi de superposició d’accions, i un comportament lineal i geomètrica dels materials i l’estructura. 

Per l’obtenció de les sol·licitacions determinants en el dimensionat dels elements dels sostres (bigues, 
biguetes, lloses, nervis) s’obtindran els diagrames envoltants per a cada esforç. 

Pel dimensionat dels suports es comproven per a totes les combinacions definides. 



Memoria de Cálculo 

2

1.3.2.ACER LAMINAT I CONFORMAT

Es dimensionen els elements metàl·lics d’acord amb la norma CTE SE-A (Seguritat estructural), 
determinant-se coeficients d’aprofitament i deformacions, així com l’estabilitat, d’acord amb els principis 
de la Mecànica Racional i la Resistència de Materials. 

Es realitza un càlcul lineal de primer ordre, admetent-ne localment plastificacions d’acord amb el que  
indica la norma. 

L’estructura es suposa sotmesa a les accions exteriors, ponderant-ne per a l’obtenció dels coeficients 
d’aprofitament i comprovació de seccions, i sense majorar per a les comprovacions de deformacions, 
d’acord amb els límits d’esgotament de tensions i límits de fletxa establerts. 

Per el càlcul dels elements comprimits es tindrà en compte el pandeig per compressió, i per els flectats el 
pandeig lateral, d’acord amb el que indica la norma. 

1.3.3.MURS DE FÀBRICA DE MAÓ I BLOC DE FORMIGÓ D’ÀRID, DENS I LLEUGER

Per el càlcul i comprovació de les  tensions de les fàbriques de maó es tindrà en compte el que indica la 
norma CTE SE-F, i l’Eurocodi-6 referent els blocs de formigó. 

El càlcul de sol·licitacions es farà d’acord amb els principis de la Mecànica Racional y la Resistència de 
Materials. 

S’efectuen les comprovacións d’estabilitat del conjunt de les parets portants enfront a les accions 
horitzontals, així com el dimensionat dels fonaments d’acord amb les càrregues excèntriques que les 
sol·liciten. 

1.4.CÀLCULS PER ORDINADOR
Per l’obtenció de les sol·licitacions i dimensionat dels elements estructurals, es disposa d’un programa 
informàtic de ordinador. 

El programa utilitzat pel càlcul es el CYPECAD de CYPE INGENIEROS, S.A. 

Memoria de Cálculo 

3

2.CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS A UTILITZAR
Els materials a utilitzar així com les característiques definitòries dels mateixos, nivells de control 
previstos, així com els coeficients de seguritat, s’indiquen en els següents quadres: 

2.1.FORMIGÓ ARMAT
Per determinar el tipus de formigó a utilitzar s’aplica el criteri d’establir la diferencia entre FORMIGÓ 
PROTEGIT i FORMIGÓ NO PROTEGIT, entenent-se com a formigó PROTEGIT qualsevol element de la 
estructura que no estigui exposat directament a l’agressió de l’ambient on estigui situada l’estructura.  

En aquest cas l’edifici esta situat en una zona amb ambient IIIa, per tant el formigó seria del tipus                     
HA-30/B/12/IIIa, malgrat tot i considerant que tota l’estructura estarà protegida de l’ambient, les dades del 
formigó emprat son els següents: 

2.1.1.FORMIGONS

Elements de Formigó Armat 

Tota l’obra Fonaments Suports
(Comprimits) 

Sostres
(Flectats) Altres

Resistència Característica a los 28 
dies: fck (N/mm2) 25 25 25 25 25 

Tipus de ciment (RC-03) CEM I/32.5 N

Quantitat màxima/mínima de ciment 
(kp/m3) 400/300    

Grandària màxima de l’àrid (mm) 40 30 15/20 25

Tipus d’ambient (agressivitat) I

Consistència del formigó Tova Tova Tova Tova 

Assentament Con d’Abrams (cm) 6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Sistema de compactació Vibrat

Nivell de Control Previst Estadístic

Coeficient de Minoració 1.5

Resistència de càlcul del formigó: fcd
(N/mm2) 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 

2.1.2.ACER EN BARRES

Tota l’obra Fonaments Comprimits Flectats Altres

Designació B-500-S

Límit Elàstic (N/mm2) 500

Nivell de Control Previst Normal

Coeficient de Minoració 1.15

Resistència de càlcul de l’acer 
(barres): fyd (N/mm2) 434,78   

2.1.3.ACER EN MALLATS

Tota l’obra Fonaments Comprimits Flectats Altres

Designació B-500-T 

Límit Elàstic (kp/cm2) 500
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2.1.4.EXECUCIÓ

Tota l’obra Cimentació Comprimits Flectats Altres

A. Nivell de Control previst Normal

B. Coeficient de Majoració de les 
accions desfavorables 

Permanents/Variables 1.35/1.5

 

2.2.ACERS LAMINATS

Tota l’obra Comprimits Flectats Traccionats Plaques 
d’ancoratge 

Classe i Designació S275
Acer en Perfils 

Límit Elàstic (N/mm2) 275

Classe i Designació S275
Acer en xapes 

Límit Elàstic (N/mm2) 275

2.3.ACERS CONFORMATS

Tota l’obra Comprimits Flectats Traccionats Plaques 
d’ancoratge 

Classe i Designació S275
Acer en Perfils 

Límit Elàstic (N/mm2) 275

Classe i Designació S275Acer en Plaques i 
Plafons Límit Elàstic (N/mm2) 275

2.4.UNIONS ENTRE ELEMENTS

Tota l’obra Comprimits Flectats Traccionats Plaques 
d’ancoratge 

Soldadures 

Cargols Ordinaris A-4t

Cargols Calibrats A-4t

Cargol d’Alta Resistència A-10t

Reblons 

Sistema i 
Designació 

Perns o Cargols 
d’ancoratge B-500-S    

2.5.MURS DE FÀBRICA
Els murs d’obra de fàbrica utilitzats com a murs de càrrega es realitzaran amb maons massissos o 
perforats amb una resistència normalitzada mínima de 10 N/mm2., el morter serà del tipus M75 
equivalent a una resistència mínima de 4,5 N/mm2. Les juntes tindran un gruix mínim de 1 a 1,5 cm. tot 
d’acord amb la norma CTE SE-F. 

2.6.ASSAIGS A REALITZAR
Formigó Armat. D’acord amb els nivells de control previstos, es realitzaran els assaigs pertinents dels 
materials, acero i formigó segons el que s’indica en la norma Cap. XVI, art. 85º i següents. 

Acers estructurals. Es faran els assaigs pertinents d’acord a el que s’indica en el capitulo 12 del CTE SE-
A
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2.7.DISTORSIÓ ANGULAR I DEFORMACIONS ADMISSIBLES
Distorsió angular  admissible en els fonaments. D’acord amb la norma CTE SE-C, article 2.4.3, y en 
funció del tipus d’estructura, es considera acceptable un assentament màxim admissible de 2,5 cm per 
sabates aïllades y 5 cm. para lloses de fonaments. 

Límits de deformació de l’estructura. Segons el que disposa l’article 4.3.3 de la norma CTE SE, s’han 
verificat en l’estructura les fletxes dels diferents elements. També s’ha verificat tant el desplom local como 
el total d’acord amb el es disposa en el punt 4.3.3.2 de la citada norma. 

Formigó armat. Pel càlcul de les fletxes en els elements flectats, bigues i sostres, es tindran en compte 
tant les deformacions instantànies com les diferides, calculant-ne les inèrcies equivalents d’acord al que 
indica la norma. 

Pel càlcul de les fletxes s’ha tingut en compte tant el procés constructiu, com les condicions ambientals, 
edat de posada en càrrega, d’acord amb unes condicions habituals de la pràctica constructiva en la 
edificació convencional. Per tant, a partir d’aquests supòsits s’estimen els coeficients de fluència 
pertinents per a la determinació de la fletxa activa, suma de las fletxes instantànies mes les diferides 
produïdes amb posterioritat a la construcció dels envans. 

En els elements de formigó armat s’estableixen els següents límits: 

Fletxes actives màximes relatives i absolutes per elements de Formigó Armat i Acer 

Estructura solidaria amb altres elements 
Estructura no solidaria amb altres 
elements Envans ordinaris o paviments 

rígids amb juntes 
Envans fràgils o paviments rígids 
sin juntes 

BIGUES i LLOSES 

Relativa: δ /L<1/300 

SOSTRES UNIDIRECCIONALS 

Relativa: δ /L<1/300 

Relativa: δ /L<1/400 

Relativa: δ /L<1/500 

                δ /L<1/1000+0.5cm 

Relativa: δ /L<1/500 

Relativa: δ /L<1/500 

                δ /L<1/1000+0.5cm 

Desplaçaments horitzontals 

Local Total 

Desplom relatiu a l’alçada entre plantes: 

δ /h<1/250 

Desplom relatiu a l’alçada total de l’edifici: 

δ /H<1/500 
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ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL

3.ACCIONS GRAVITATÒRIES

3.1.CÀRREGUES SUPERFICIALS

3.1.1.P STREESO PROPI DEL SO

S’han tingut en compte els següents tipus de sostres: 

Sostres unidireccionals. La geometria bàsica a utilitzar en cada nivell, així com el seu pes propi serà: 

Sostre Tipus Intereix de 
biguetes (cm) 

Cantell
Total (cm) 

Alçada dels 
Revoltons(cm)

Capa de 
Compressió 
(cm)

Pes Propi 
(KN/m )2

Planta Àtic 22+5 72 27 22 5 3.0

Zones massissades. El pes propi de les zones massisses s’obté multiplicant el cantell en metres por 25 
kN/m3.

Zones alleugerides. Les zones alleugerides dels sostres s’han indicat en l’apartat de pes propi.  

3.1.2.PAVIMENTS I REVESTIMENTS

Planta Zona Càrrega en KN/m2

Tota l’obra Tota 1

3.1.3.SOBRECÀRREGA D’ENVANS

Planta Zona Càrrega en KN/m2

Tota l’obra Tota 1

3.1.4.S REG  D’ÚSOBRECÀR A
2Planta Zona Càrrega en KN/m

Tota l’obra Tota 2

3.1.5.S AOBRECÀRREG  DE NEU
2Planta Zona Càrrega en KN/m

Coberta Inclosa en la sobrecàrrega d’ús 

3.2.CÀRREGUES LINEALS

3.2.1.PES PROPI DE LES FAÇANES

Planta Zona Càrrega en KN/m2

Tota l’obra Tota 9

3.2.2.PES PROPI DE LES PARTICIONS PESADES

Planta Zona Càrrega en KN/m2

Tota l’obra Tota 6

Memoria de Cálculo 

7

3.2.3.SOBRECÀRREGA EN VOLADÍS

Planta Zona Càrrega en KN/m2

Tota l’obra Tota 2

3.3.CÀRREGUES HORITZONTALS EN BARANES I AMPITS
Planta Zona Càrrega en KN/m2

Tota l’obra Tota 1
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4.COMBINACIONS D’ACCIONS CONSIDERADES

4.1.FORMIGÓ ARMAT
Hipòtesis i combinacions. D’acord amb les accions determinades en funció del seu origen, i tenint en 
compte tant si l’efecte de les mateixes es favorable o desfavorable, així com els coeficients de ponderació 
es realitzarà el càlcul de les combinacions possibles de la següent manera: 

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08/CTE
Situacions no sísmiques

≥

γ + γ Ψ + γ ΨGj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

Situacions sísmiques

≥ ≥

γ + γ + γ ΨGj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

Situació 1: Persistent o transitòria 

Coeficients parcials de 
seguritat (γ)

Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G) 1.00 1.35 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70

Vent (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60

Neu (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50

Sisme (A) 

Situació 2: Sísmica 

Coeficients parcials de 
seguritat (γ)

Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*)

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Las sol·licitacions obtingudes 
dels resultats dels anàlisis en cada una de les direccions ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l’altra.
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E.L.U. de ruptura. Formigó en fonaments: EHE-08/CTE
Situacions no sísmiques

≥

γ + γ Ψ + γ ΨGj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

Situacions sísmiques

≥ ≥

γ + γ + γ ΨGj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

Situació 1: Persistent o transitòria 

Coeficients parcials de 
seguritat (γ)

Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50

Sisme (A) 

Situació 2: Sísmica 

Coeficients parcials de 
seguritat (γ)

Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*)

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Las sol·licitacions obtingudes 
dels resultats dels anàlisis en cada una de les direccions ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l’altra.
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4.2.ACER LAMINAT
E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB-SE A

Situacions no sísmiques

≥

γ + γ Ψ + γ ΨGj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

Situacions sísmiques

≥ ≥

γ + γ + γ ΨGj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

Situació 1: Persistent o transitòria 

Coeficients parcials de 
seguritat (γ)

Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G) 0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70

Vent (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60

Neu (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50

Sisme (A) 

Situació 2: Sísmica 

Coeficients parcials de 
seguritat (γ)

Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*)

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Las sol·licitacions obtingudes 
dels resultats dels anàlisis en cada una de les direccions ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l’altra.
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4.3.ACER CONFORMAT
S’aplicaran els mateixos coeficients i combinacions que en l’acer laminat. 

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB-SE A

4.4.FUSTA
S’aplicaran els mateixos coeficients i combinacions que en l’acer laminat i conformat. 

E.L.U. de ruptura. Fusta: CTE DB-SE M
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1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NOMBRE DE LLICÈNCIA
Versió: 2011
Nombre de llicència: 56490

2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA
Projecte: c/ PELAI 38, (BARCELONA) ANGI TAGARRO, Arqte.
Clau: VMT1088

3.- NORMES CONSIDERADES
Formigó: EHE-08
Acers conformats: CTE DB-SE A
Acers laminats i armats: CTE DB-SE A
Forjats de biguetes: EHE-08
Categoria d'ús: A. Zones residencials

4.- ACCIONS CONSIDERADES

4.1.- Gravitatòries

Planta S.C.U.
(t/m²)

Càrreg.mortes
(t/m²)

SOSTRE ATIC 0.20 0.20
Fonamentació 0.00 0.00

4.2.- Vent
Sense acció de vent

4.3.- Sisme 
Sense acció de sisme

4.4.- Hipòtesi de càrrega

Automàtiques Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us

5.- ESTATS LÍMIT
E.L.U. de trencament. Formigó
E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions

CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplaçaments Accions característiques

6.- SITUACIONS DE PROJECTE
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents
criteris:

Llistat de dades de l'obra
c/ PELAI 38, (BARCELONA) ANGI TAGARRO, Arqte. Data: 18/11/10
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- Amb coeficients de combinació

-

- Sense coeficients de combinació

-

- On:

Gk Acció permanent
Qk Acció variable
G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament

6.1.- Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (ψ)
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de trencament. Formigó: EHE-08

Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Desplaçaments

Accions variables sense sisme
Coeficients parcials de seguretat ()
Favorable Desfavorable

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000

Llistat de dades de l'obra
c/ PELAI 38, (BARCELONA) ANGI TAGARRO, Arqte. Data: 18/11/10
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6.2.- Combinacions

Noms de les hipòtesis
G Càrrega permanent
Qa Sobrecàrrega d'us

E.L.U. de trencament. Formigó

Comb. G Qa
1 1.000
2 1.350
3 1.000 1.500
4 1.350 1.500

E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions

Comb. G Qa
1 1.000
2 1.600
3 1.000 1.600
4 1.600 1.600

Desplaçaments

Comb. G Qa
1 1.000
2 1.000 1.000

7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES

Grup Nom del grup Planta Nom planta Altura Cota
1 SOSTRE ATIC 1 SOSTRE ATIC 3.00 3.00
0 Fonamentació 0.00

8.- LLISTAT DE PANYS
Tipus de forjats considerats

Nom Descripció
CANTELL 22+5 i=72cm. FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ

Gruix de revoltó: 20 cm
Gruix capa compressió: 5 cm
Intereix: 72 cm
Revoltó: Ceràmica
Ample del nervi: 12 cm
Volum de formigó: 0.088 m³/m²
Pes propi: 0.282 t/m²
Increment de l'ample del nervi: 3 cm
Comprovació de fletxa: Com bigueta pretensada
Rigidesa fissurada: 50 % rigidesa bruta

Llistat de dades de l'obra
c/ PELAI 38, (BARCELONA) ANGI TAGARRO, Arqte. Data: 18/11/10
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9.- MATERIALS UTILITZATS

9.1.- Formigons
Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-25; fck = 255 kp/cm²; c = 1.50

9.2.- Acers per element i posició

9.2.1.- Acers en barres

Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 500 S; fyk = 5097 kp/cm²; s = 1.15

9.2.2.- Acers en perfils

Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic
(kp/cm²)

Mòdul d'elasticitat
(kp/cm²)

Acers conformats  S275 2803 2140673
Acers laminats  S275 2803 2140673

Llistat de dades de l'obra
c/ PELAI 38, (BARCELONA) ANGI TAGARRO, Arqte. Data: 18/11/10
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1. Memòria. 

1.1. Objecte del projecte 

Es projecta la reparació de 300 bigues del sostre de l’habitatge situat al carrer Pelai, 
núm. 38 de Barcelona. 

1.2.  Descripció de l’obra antiga 

L’objecte de la intervenció és un sostre format per bigues de fusta, amb un intereix 
màxim de 65 centímetres i un entrebigat de revoltons forjats ceràmics.  

La reparació que es descriu en aquest projecte afecta un total de 300  biguetes, que 
tenen una llum lliure màxima de 458 i mínima de 120 centímetres. 

1.3. La solució projectada 

Com a mètode de reparació es projecta la substitució funcional de les bigues  
malmeses, aconseguint-la amb el muntatge, sota cada una d’elles, d’una biga de 
reforç "GAL\VAU", d’acer galvanitzat, semiencastada, fet d’acord amb la 
tecnologia i la metodologia pròpies del sistema "NOU\BAU". La biga de reforç 
"NOU\BAU" és l’única que amb el seu mètode de prefletxat aconsegueix 
descarregar des del moment del muntatge el sostre vell. 
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1.4. Descripció de l’obra a realitzar 

1.4.1. Preparació 

Abans de començar les obres es procedirà a la preparació del local perquè  puguin 
ser realitzades amb el mínim de molèsties i ocasionant el mínim de desperfectes. 

Mobles.  Cal retirar tots els mobles que puguin interferir les operacions del 
muntatge. Aquells que no puguin ser retirats hauran de ser agrupats i protegits 
convenientment.

Peces del bany.  Les peces de material sanitari, si n’hi ha, s’hauran de protegir dels 
cops.

Puntals.  Abans de retirar els puntals existents, si n’hi ha, es prendran totes les 
mesures de precaució que recomani la prudència tècnica. Quan restin dubtes sobre 
la seguretat, s’apuntalaran els centres dels revoltons veïns.

Reconeixement del pis de dalt. Es procedirà a revisar el pis de dalt en l’àmbit 
d’actuació per a comprovar l’existència de càrregues sobre les bigues en les què 
s’ha d’actuar. (envans, puntals, mobles, estibes de materials, màquines...) 

Precaucions al pis de dalt.  Abans de començar les operacions, caldrà informar del 
que es va a fer als veïns del pis de dalt, perquè prenguin  les precaucions 
necessàries. Si cal, es disposaran taulells sobre l’enrajolat a la zona damunt de la 
biga on s’actuarà. 
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1.4.2 L’obra prèvia ( a càrrec del constructor, no de NOU\BAU ) 

Treballs previs al muntatge de la bigueta NOU\BAU

11.. Protecció de marcs, portes, terra i tot aquell mobiliari que no pugui retirar-se de la 
zona de treball. 

22.. Enderroc de l’actual cel ras per tal de tenir accés a les biguetes a reforçar: 

33.. Desviar les possibles instal·lacions que per la seva ubicació molestin pel muntatge de 
la biga de reforç o la col·locació dels seus suports a les parets mestres o jàsseres. 

44.. Trencar linealment la part superior dels envans que degut a la seva situació no 
permetin el pas o la col·locació dels perfils de reforç NOU\BAU.

Proposta “GAL\VAU” Referència GV-10297,1 P 0

De renovació de bigues, al carrer Pelai, núm. 38  Barcelona per a Angi 
Tagarra i Vicenç Moya .

Proposta "GAL\VAU". Ref. GV-10297,1P0      S.R.A., SL Oficina tècnica – Pàgina 6

55.. Preparar els dos caps de les biguetes deixant la zona del suport pel perfil de reforç 
neta i plana. Aquesta haurà d’estar exempta de restes de pasta de guix i no podrà 
presentar cap sortint. Si fos necessari es farà un fratassat de ciment pòrtland en 
aquesta zona (una vegada s’hagi tret el guix en cas d’existir aquest). Les mides 
aproximades són les que s’indiquen en el següent croquis: 

a = 10 cm 
b = 45 cm 

66.. Realitzar uns petits forats en la part superior dels envans per tal de permetre el pas 
dels perfils de reforç quan aquests els travessin, les mides seran aproximadament les 
que s’indiquen en el següent croquis: 

a = 20 cm 
  b = 45 cm 
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Treballs posteriors al muntatge de la biga NOU\BAU 
(a càrrec del constructor) 

77.. Rejuntat amb morter de ciment pòrtland de l’aleta del perfil NOU\BAU contra el 
sostre: 
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1.4.3 El muntatge “NOU\BAU”

Realitzats per el constructor els treballs previs, es procedirà per el personal de 
“NOU\BAU”,  al muntatge dels suports i de les bigues, seguint els procediments, 
la tecnologia i amb els controls propis del sistema. En esquema el procés per cada 
biga GV serà el següent: 

1. Presentació dels suports 

2. Calibratge de la contrafletxa 

3. Col·locació dels perfils extrems
(sobre puntals i amb els prismes separadors). 

4. Presentació del perfil central 
(suportat  amb puntals). 
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5. Comprovació de les alineacions. 

6. Soldadura de l’element lineal. 

7. Col·locació dels gats hidràulics i retirada de puntals provisionals. 

8. Procés del pretensat NB fins aconseguir la tensió de càlcul.

9. Comprovació de la tensió. 

10.Perforació de la paret per a la col·locació dels perns de fixació i treure la pols. 

11.Col·locació de resina i fixació dels perns. 

12.Tensat controlat dels perns, una vegada produït l’enduriment de les resines.

13.Retirada dels gats i puntals restants. 
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14.Impermeabilització dels caps. 

15.Procés de massissat parcial. 

16.Comprovació del nivell de massissat. 

17.Retirada de tot l’equip. 
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1.4.4 L’obra final 

Després del muntatge de les bigues el constructor farà les necessàries reposicions i 
refetes dels acabats. 

Cels rasos nous.  Es col·locarà per sota de les noves bigues, un cel ras de plaques 
de guix, procurant que la pèrdua d’alçada útil de l’habitatge sigui la mínima possible. 
Quan el cel ras tapi bigues no separades, s’haurà de fer-se amb plaques 
registrables.

Reposició de les instal·lacions. Es reposaran totes les instal·lacions que s’hagin 
desmuntat amb motiu del muntatge. 

Refeta dels envans, es refaran els trossos d’envà que es van obrir per a possibilitar 
el muntatge. Seran atracats al sostre i a les noves bigues per tal d’evitar la 
comunicació acústica. 

Reposició de les peces de rajola de València. Una vegada refets els sostres es 
reposaran les peces de rajola de València que es van arrencar. 

Refeta dels acabats superficials. Tots els acabats es procurarà de refer-los amb materials 
de les mateixes característiques i qualitats que els existents, en cas de no ser possible, la 
Direcció Facultativa indicarà aquells que consideri més adequats. 

Realització del rejuntat. Una vegada fet el muntatge de la biga de reforç es procedirà al 
rejuntat amb morter de ciment pòrtland de l’espai que resta entre el perfil i el forjat, tal i com 
s’indica en el gràfic adjunt: 

Proposta “GAL\VAU” Referència GV-10297,1 P 0

De renovació de bigues, al carrer Pelai, núm. 38  Barcelona per a Angi 
Tagarra i Vicenç Moya .

Proposta "GAL\VAU". Ref. GV-10297,1P0      S.R.A., SL Oficina tècnica – Pàgina 12

2. El càlcul de les bigues. 

2.1. Biga tipus 1 

 Llum  120 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.1.1. Dades del material 2.1.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.1.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 1 

Moment màxim calculat  M= 64 mkp Wx= 3,28 cm3

Perfil NB: "GVg+10-120"  (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3)
Força prefl. P= 96 Kp Def. inicial dy = 0,1 mm 
Reacció total  R= 216 Kp Tensió cargols = 32 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 167 kp/cm2 F.seg.  FS = 16,47 
   Fletxa romanent 0,01 Cm Llum/fletxa = 20.000 

Del tipus 1 es necessiten: 
2 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS15CS)/120 
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2.2. Biga tipus 2 

 Llum  120 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.2.1. Dades del material 2.2.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.2.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 2 

Moment màxim calculat  M= 64 mkp Wx= 3,28 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 96 Kp Def. inicial dy = 0,13 mm 
Reacció total  R= 216 Kp Tensió cargols = 32 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 178 kp/cm2 F.seg.  FS = 15,45 
   Fletxa romanent 0,01 Cm Llum/fletxa = 17.142,86 

Del tipus 2 es necessiten: 
1 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS15CS)/120 
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2.3. Biga tipus 3 

 Llum  148 cm. 
 Intereix 65 cm. 

2.3.1. Dades del material 2.3.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.3.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 3 

Moment màxim calculat  M= 106 mkp Wx= 5,43 cm3

Perfil NB: "GVg+10-120"  (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3)
Força prefl. P= 128 Kp Def. inicial dy = 0,26 mm 
Reacció total  R= 288 Kp Tensió cargols = 43 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 277 kp/cm2 F.seg.  FS = 9,93 
   Fletxa romanent 0,01 Cm Llum/fletxa = 10.571,43 

Del tipus 3 es necessiten: 
12 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS15CS)/148 
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2.4. Biga tipus 4 

 Llum  148 cm. 
 Intereix 65 cm. 

2.4.1. Dades del material 2.4.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.4.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 4 

Moment màxim calculat  M= 106 mkp Wx= 5,43 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 128 Kp Def. inicial dy = 0,32 mm 
Reacció total  R= 288 Kp Tensió cargols = 43 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 295 kp/cm2 F.seg.  FS = 9,32 
   Fletxa romanent 0,02 Cm Llum/fletxa = 8.222,22 

Del tipus 4 es necessiten: 
6 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS15CS)/148 
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2.4.4 Anàlisis del reforç "GAL\VAU" tipus 1, 2, 3 i 4, calculat per la 
més desfavorable, és a dir per la tipus 4. 

S’acompanyen els gràfics d’esforços tallants i de moments flectors: 
- En blau les sol·licitacions totals sobre la biga vella abans del muntatge de reforç 
- En vermell les sol·licitacions romanents a la biga vella després de la descàrrega del prefletxat. 
- En verd les sol·licitacions absorbides per la biga NOU\BAU després del prefletxat (posta en càrrega)  
Les bigues amb el reforçament “GAL\VAU” 
En el diagrama de moments flectors de la biga vella, després del prefletxat, es pot comprovar com 
han disminuït els requeriments a que està sotmesa. El moment màxim corresponent als pesos morts 
(que són els permanents) és només de l’ordre del 10% del que tenia abans del prefletxat.   
En quan a les sobrecàrregues, la part que suportarà la biga vella estarà en proporció a la rigidesa 
relativa del sostre vell i la biga de reforç. Normalment és de 4 a 1, o sigui que suportarà el 20% menys 
del que suportava abans.  
Si la biga vella encara no s’havia trencat suportant la totalitat de les càrregues, és pràcticament 
impossible que ho faci després del prefletxat perquè la càrrega permanent que ha de suportar és 
només de l’ordre del 10% de la que suportava i en el moment de màxima sobrecàrrega li 
correspondrà només el 30% de la que venia suportant. 

Càlculs fets amb el programa NB d’elements finits per a cada biga proposada. 

La biga NOU\BAU suporta dues càrregues puntuals (les de descàrrega de la biga vella a través dels 
prismes separadors) provocades en el prefletxat i el seu diagrama de moments (un trapezi) 
s’assembla molt al dels pesos morts de les sol·licitacions totals. 
En el cas que la biga vella arribés a trencar-se (pràcticament impossible com hem vist) l’increment de 
requeriments seria només de una part de les sobrecàrregues i, per tant, l’increment de la fletxa seria 
molt petit.  
Amb el reforç NOU\BAU és impossible la futura aparició d’esquerdes en el pis superior. 
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La mateixa biga amb qualsevol altre reforç. 
Si el mateix reforç s’hagués fet pel mètode tradicional, col·locant sota la biga vella una biga de “reforç” 
(sigui del material que sigui i amb la forma que es vulgui) sense el prefletxat controlat NB, els 
diagrames d’esforços serien els següents: 

La biga vella continua suportant permanentment la totalitat dels pesos morts, perquè no hi ha hagut 
cap esforç de descàrrega, i continuarà suportant, també, la major part de les sobrecàrregues. La biga 
de reforç només l’alleugerirà  del 20% de les sobrecàrregues, o sigui de l’ordre del 6,6%. Això vol dir 
que amb el “reforç”, la biga vella continuarà suportant un 93% de les càrregues totals. 

Si el reforç es va fer perquè no es confiava en la biga vella, ara que continua forçada a suportar més 
del 90% de la càrrega perillosa, no serà estrany que, per poc més que es degradi, s’arribi a trencar. 

La biga de “reforç”, que abans del trencament de la biga vella, estava pràcticament descarregada (el 
6,6%), passa a tenir de suportar tota la càrrega i, conseqüentment, haurà de fletxar. Si ha estat ben 
calculada, suportarà perfectament la càrrega total i es deformarà fins a assolir una fletxa de l’ordre d’ 
1/500 de la llum.  

La fletxa de la biga de “reforç” es sumarà a la que ja tenia la biga vella en el moment de reforçar-la 
per a donar una deformació molt important (1/500 + 1/500 = 2/500 = 1/250) que no podrà ser 
absorbida pels elements constructius que hi descansin (enrajolats, envans,...), fent inevitables les 
esquerdes en l’obra suportada. 

Amb un “reforç”, sense prefletxat controlat, les esquerdes al pis de dalt són inevitables.
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2.5. Biga tipus 5 

 Llum  190 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.5.1. Dades del material 2.5.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.5.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 5 

Moment màxim calculat  M= 162 mkp Wx= 8,31 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 152 Kp Def. inicial dy = 0,82 mm 
Reacció total  R= 342 Kp Tensió cargols = 51 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 451 kp/cm2 F.seg.  FS = 6,1 
   Fletxa romanent 0,04 Cm Llum/fletxa = 4.222,22 

Del tipus 5 es necessiten: 
2 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS20CS)/190 
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2.6. Biga tipus 6 

 Llum  193 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.6.1. Dades del material 2.6.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.6.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 6 

Moment màxim calculat  M= 167 mkp Wx= 8,56 cm3

Perfil NB: "GVg+10-120"  (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3)
Força prefl. P= 154 Kp Def. inicial dy = 0,69 mm 
Reacció total  R= 347 Kp Tensió cargols = 52 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 437 kp/cm2 F.seg.  FS = 6,29 
   Fletxa romanent 0,04 Cm Llum/fletxa = 5.078,95 

Del tipus 6 es necessiten: 
2 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS20CS)/193 
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2.7. Biga tipus 7 

 Llum  193 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.7.1. Dades del material 2.7.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.7.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 7 

Moment màxim calculat  M= 167 mkp Wx= 8,56 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 154 Kp Def. inicial dy = 0,87 mm 
Reacció total  R= 347 Kp Tensió cargols = 52 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 465 kp/cm2 F.seg.  FS = 5,91 
   Fletxa romanent 0,05 Cm Llum/fletxa = 4.020,83 

Del tipus 7 es necessiten: 
1 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS20CS)/193 
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2.7.4 Anàlisis del reforç "GAL\VAU" tipus 5, 6 i 7, calculat per la tipus 
7.

S’acompanyen els gràfics d’esforços tallants i de moments flectors: 
- En blau les sol·licitacions totals sobre la biga vella abans del muntatge de reforç 
- En vermell les sol·licitacions romanents a la biga vella després de la descàrrega del prefletxat. 
- En verd les sol·licitacions absorbides per la biga NOU\BAU després del prefletxat (posta en càrrega)  
Les bigues amb el reforçament “GAL\VAU” 
En el diagrama de moments flectors de la biga vella, després del prefletxat, es pot comprovar com 
han disminuït els requeriments a que està sotmesa. El moment màxim corresponent als pesos morts 
(que són els permanents) és només de l’ordre del 10% del que tenia abans del prefletxat.   
En quan a les sobrecàrregues, la part que suportarà la biga vella estarà en proporció a la rigidesa 
relativa del sostre vell i la biga de reforç. Normalment és de 4 a 1, o sigui que suportarà el 20% menys 
del que suportava abans.  
Si la biga vella encara no s’havia trencat suportant la totalitat de les càrregues, és pràcticament 
impossible que ho faci després del prefletxat perquè la càrrega permanent que ha de suportar és 
només de l’ordre del 10% de la que suportava i en el moment de màxima sobrecàrrega li 
correspondrà només el 30% de la que venia suportant. 

Càlculs fets amb el programa NB d’elements finits per a cada biga proposada. 

La biga NOU\BAU suporta dues càrregues puntuals (les de descàrrega de la biga vella a través dels 
prismes separadors) provocades en el prefletxat i el seu diagrama de moments (un trapezi) 
s’assembla molt al dels pesos morts de les sol·licitacions totals. 
En el cas que la biga vella arribés a trencar-se (pràcticament impossible com hem vist) l’increment de 
requeriments seria només de una part de les sobrecàrregues i, per tant, l’increment de la fletxa seria 
molt petit.  
Amb el reforç NOU\BAU és impossible la futura aparició d’esquerdes en el pis superior. 
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La mateixa biga amb qualsevol altre reforç. 
Si el mateix reforç s’hagués fet pel mètode tradicional, col·locant sota la biga vella una biga de “reforç” 
(sigui del material que sigui i amb la forma que es vulgui) sense el prefletxat controlat NB, els 
diagrames d’esforços serien els següents: 

La biga vella continua suportant permanentment la totalitat dels pesos morts, perquè no hi ha hagut 
cap esforç de descàrrega, i continuarà suportant, també, la major part de les sobrecàrregues. La biga 
de reforç només l’alleugerirà  del 20% de les sobrecàrregues, o sigui de l’ordre del 6,6%. Això vol dir 
que amb el “reforç”, la biga vella continuarà suportant un 93% de les càrregues totals. 

Si el reforç es va fer perquè no es confiava en la biga vella, ara que continua forçada a suportar més 
del 90% de la càrrega perillosa, no serà estrany que, per poc més que es degradi, s’arribi a trencar. 

La biga de “reforç”, que abans del trencament de la biga vella, estava pràcticament descarregada (el 
6,6%), passa a tenir de suportar tota la càrrega i, conseqüentment, haurà de fletxar. Si ha estat ben 
calculada, suportarà perfectament la càrrega total i es deformarà fins a assolir una fletxa de l’ordre d’ 
1/500 de la llum.  

La fletxa de la biga de “reforç” es sumarà a la que ja tenia la biga vella en el moment de reforçar-la 
per a donar una deformació molt important (1/500 + 1/500 = 2/500 = 1/250) que no podrà ser 
absorbida pels elements constructius que hi descansin (enrajolats, envans,...), fent inevitables les 
esquerdes en l’obra suportada. 

Amb un “reforç”, sense prefletxat controlat, les esquerdes al pis de dalt són inevitables.
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2.8. Biga tipus 8 

 Llum  210 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.8.1. Dades del material 2.8.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.8.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 8 

Moment màxim calculat  M= 198 mkp Wx= 10,15 cm3

Perfil NB: "GVg+10-120"  (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3)
Força prefl. P= 197 Kp Def. inicial dy = 0,81 mm 
Reacció total  R= 378 Kp Tensió cargols = 56 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 518 kp/cm2 F.seg.  FS = 5,31 
   Fletxa romanent 0,05 Cm Llum/fletxa = 3.888,89 

Del tipus 8 es necessiten: 
4 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS05/15/05CS)/210 
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2.9. Biga tipus 9 

 Llum  210 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.9.1. Dades del material 2.9.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.9.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 9 

Moment màxim calculat  M= 198 mkp Wx= 10,15 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 197 Kp Def. inicial dy = 1,01 mm 
Reacció total  R= 378 Kp Tensió cargols = 56 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 552 kp/cm2 F.seg.  FS = 4,98 
   Fletxa romanent 0,07 Cm Llum/fletxa = 3.134,33 

Del tipus 9 es necessiten: 
2 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS05/15/05CS)/210 
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2.10. Biga tipus 10 

 Llum  228 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.10.1. Dades del material 2.10.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.10.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 10 

Moment màxim calculat  M= 233 mkp Wx= 11,95 cm3

Perfil NB: "GVg+10-120"  (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3)
Força prefl. P= 219 Kp Def. inicial dy = 1,07 mm 
Reacció total  R= 410 Kp Tensió cargols = 61 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 610 kp/cm2 F.seg.  FS = 4,51 
   Fletxa romanent 0,07 Cm Llum/fletxa = 3.040 

Del tipus 10 es necessiten: 
4 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS05/15/05CS)/228 
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2.11. Biga tipus 11 

 Llum  228 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.11.1. Dades del material 2.11.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.11.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 11 

Moment màxim calculat  M= 233 mkp Wx= 11,95 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 219 Kp Def. inicial dy = 1,34 mm 
Reacció total  R= 410 Kp Tensió cargols = 61 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 649 kp/cm2 F.seg.  FS = 4,24 
   Fletxa romanent 0,09 Cm Llum/fletxa = 2.451,61 

Del tipus 11 es necessiten: 
2 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS05/15/05CS)/228 
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2.11.4 Anàlisis del reforç "GAL\VAU" tipus 8, 9, 10 i 11, calculat per la 
tipus 11. 

S’acompanyen els gràfics d’esforços tallants i de moments flectors: 
- En blau les sol·licitacions totals sobre la biga vella abans del muntatge de reforç 
- En vermell les sol·licitacions romanents a la biga vella després de la descàrrega del prefletxat. 
- En verd les sol·licitacions absorbides per la biga NOU\BAU després del prefletxat (posta en càrrega)  
Les bigues amb el reforçament “GAL\VAU” 
En el diagrama de moments flectors de la biga vella, després del prefletxat, es pot comprovar com 
han disminuït els requeriments a que està sotmesa. El moment màxim corresponent als pesos morts 
(que són els permanents) és només de l’ordre del 10% del que tenia abans del prefletxat.   
En quan a les sobrecàrregues, la part que suportarà la biga vella estarà en proporció a la rigidesa 
relativa del sostre vell i la biga de reforç. Normalment és de 4 a 1, o sigui que suportarà el 20% menys 
del que suportava abans.  
Si la biga vella encara no s’havia trencat suportant la totalitat de les càrregues, és pràcticament 
impossible que ho faci després del prefletxat perquè la càrrega permanent que ha de suportar és 
només de l’ordre del 10% de la que suportava i en el moment de màxima sobrecàrrega li 
correspondrà només el 30% de la que venia suportant. 

Càlculs fets amb el programa NB d’elements finits per a cada biga proposada. 
La biga NOU\BAU suporta dues càrregues puntuals (les de descàrrega de la biga vella a través dels 
prismes separadors) provocades en el prefletxat i el seu diagrama de moments (un trapezi) 
s’assembla molt al dels pesos morts de les sol·licitacions totals. 
En el cas que la biga vella arribés a trencar-se (pràcticament impossible com hem vist) l’increment de 
requeriments seria només de una part de les sobrecàrregues i, per tant, l’increment de la fletxa seria 
molt petit.  
Amb el reforç NOU\BAU és impossible la futura aparició d’esquerdes en el pis superior. 
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La mateixa biga amb qualsevol altre reforç. 
Si el mateix reforç s’hagués fet pel mètode tradicional, col·locant sota la biga vella una biga de “reforç” 
(sigui del material que sigui i amb la forma que es vulgui) sense el prefletxat controlat NB, els 
diagrames d’esforços serien els següents: 

La biga vella continua suportant permanentment la totalitat dels pesos morts, perquè no hi ha hagut 
cap esforç de descàrrega, i continuarà suportant, també, la major part de les sobrecàrregues. La biga 
de reforç només l’alleugerirà  del 20% de les sobrecàrregues, o sigui de l’ordre del 6,6%. Això vol dir 
que amb el “reforç”, la biga vella continuarà suportant un 93% de les càrregues totals. 

Si el reforç es va fer perquè no es confiava en la biga vella, ara que continua forçada a suportar més 
del 90% de la càrrega perillosa, no serà estrany que, per poc més que es degradi, s’arribi a trencar. 

La biga de “reforç”, que abans del trencament de la biga vella, estava pràcticament descarregada (el 
6,6%), passa a tenir de suportar tota la càrrega i, conseqüentment, haurà de fletxar. Si ha estat ben 
calculada, suportarà perfectament la càrrega total i es deformarà fins a assolir una fletxa de l’ordre d’ 
1/500 de la llum.  

La fletxa de la biga de “reforç” es sumarà a la que ja tenia la biga vella en el moment de reforçar-la 
per a donar una deformació molt important (1/500 + 1/500 = 2/500 = 1/250) que no podrà ser 
absorbida pels elements constructius que hi descansin (enrajolats, envans,...), fent inevitables les 
esquerdes en l’obra suportada. 

Amb un “reforç”, sense prefletxat controlat, les esquerdes al pis de dalt són inevitables.
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2.12. Biga tipus 12 

 Llum  235 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.12.1. Dades del material 2.12.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.12.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 12 

Moment màxim calculat  M= 248 mkp Wx= 12,72 cm3

Perfil NB: "GVg+10-120"  (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3)
Força prefl. P= 168 Kp Def. inicial dy = 1,52 mm 
Reacció total  R= 423 Kp Tensió cargols = 63 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 649 kp/cm2 F.seg.  FS = 4,24 
   Fletxa romanent 0,08 Cm Llum/fletxa = 2.797,62 

Del tipus 12 es necessiten: 
2 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS10/10/10CS)/235 
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2.13. Biga tipus 13 

 Llum  235 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.13.1. Dades del material 2.13.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.13.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 13 

Moment màxim calculat  M= 248 mkp Wx= 12,72 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 168 Kp Def. inicial dy = 1,9 mm 
Reacció total  R= 423 Kp Tensió cargols = 63 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 691 kp/cm2 F.seg.  FS = 3,98 
   Fletxa romanent 0,11 Cm Llum/fletxa = 2.238,1 

Del tipus 13 es necessiten: 
1 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS10/10/10CS)/235 
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2.14. Biga tipus 14 

 Llum  247 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.14.1. Dades del material 2.14.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.14.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 14 

Moment màxim calculat  M= 274 mkp Wx= 14,05 cm3

Perfil NB: "GVg+10-120"  (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3)
Força prefl. P= 182 Kp Def. inicial dy = 1,87 mm 
Reacció total  R= 444 Kp Tensió cargols = 66 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 717 kp/cm2 F.seg.  FS = 3,84 
   Fletxa romanent 0,1 Cm Llum/fletxa = 2.398,06 

Del tipus 14 es necessiten: 
4 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS10/10/10CS)/247 
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2.15. Biga tipus 15 

 Llum  247 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.15.1. Dades del material 2.15.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.15.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 15 

Moment màxim calculat  M= 274 mkp Wx= 14,05 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 182 Kp Def. inicial dy = 2,33 mm 
Reacció total  R= 444 Kp Tensió cargols = 66 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 764 kp/cm2 F.seg.  FS = 3,6 
   Fletxa romanent 0,13 Cm Llum/fletxa = 1.929,69 

Del tipus 15 es necessiten: 
2 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS10/10/10CS)/247 
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2.16. Biga tipus 16 

 Llum  253 cm. 
 Intereix 65 cm. 

2.16.1. Dades del material 2.16.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.16.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 16 

Moment màxim calculat  M= 312 mkp Wx= 16 cm3

Perfil NB: "GVg+10-120"  (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3)
Força prefl. P= 205 Kp Def. inicial dy = 2,24 mm 
Reacció total  R= 493 Kp Tensió cargols = 73 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 817 kp/cm2 F.seg.  FS = 3,37 
   Fletxa romanent 0,12 Cm Llum/fletxa = 2.056,91 

Del tipus 16 es necessiten: 
31 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS10/10/10CS)/253 
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2.17. Biga tipus 17 

 Llum  253 cm. 
 Intereix 55 cm. 

2.17.1. Dades del material 2.17.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.17.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 17 

Moment màxim calculat  M= 264 mkp Wx= 13,54 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 173 Kp Def. inicial dy = 2,35 mm 
Reacció total  R= 417 Kp Tensió cargols = 62 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 736 kp/cm2 F.seg.  FS = 3,74 
   Fletxa romanent 0,13 Cm Llum/fletxa = 1.961,24 

Del tipus 17 es necessiten: 
16 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS10/10/10CS)/253 
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2.18. Biga tipus 18 

 Llum  265 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.18.1. Dades del material 2.18.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.18.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 18 

Moment màxim calculat  M= 316 mkp Wx= 16,2 cm3

Perfil NB: "GVg+10-120"  (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3)
Força prefl. P= 204 Kp Def. inicial dy = 2,49 mm 
Reacció total  R= 477 Kp Tensió cargols = 71 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 827 kp/cm2 F.seg.  FS = 3,33 
   Fletxa romanent 0,14 Cm Llum/fletxa = 1.948,53 

Del tipus 18 es necessiten: 
12 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS10/10/10CS)/265 

Proposta “GAL\VAU” Referència GV-10297,1 P 0

De renovació de bigues, al carrer Pelai, núm. 38  Barcelona per a Angi 
Tagarra i Vicenç Moya .

Proposta "GAL\VAU". Ref. GV-10297,1P0      S.R.A., SL Oficina tècnica – Pàgina 36

2.19. Biga tipus 19 

 Llum  265 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.19.1. Dades del material 2.19.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.19.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 19 

Moment màxim calculat  M= 316 mkp Wx= 16,2 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 204 Kp Def. inicial dy = 3,11 mm 
Reacció total  R= 477 Kp Tensió cargols = 71 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 881 kp/cm2 F.seg.  FS = 3,12 
   Fletxa romanent 0,17 Cm Llum/fletxa = 1.558,82 

Del tipus 19 es necessiten: 
6 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS10/10/10CS)/265 
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2.20. Biga tipus 20 

 Llum  275 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.20.1. Dades del material 2.20.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.20.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 20 

Moment màxim calculat  M= 340 mkp Wx= 17,43 cm3

Perfil NB: "GVg+10-120"  (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3)
Força prefl. P= 216 Kp Def. inicial dy = 2,88 mm 
Reacció total  R= 495 Kp Tensió cargols = 74 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 890 kp/cm2 F.seg.  FS = 3,09 
   Fletxa romanent 0,16 Cm Llum/fletxa = 1.740,51 

Del tipus 20 es necessiten: 
12 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS10/10/10CS)/275 
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2.21. Biga tipus 21 

 Llum  275 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.21.1. Dades del material 2.21.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.21.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 21 

Moment màxim calculat  M= 340 mkp Wx= 17,43 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 216 Kp Def. inicial dy = 3,6 mm 
Reacció total  R= 495 Kp Tensió cargols = 74 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 948 kp/cm2 F.seg.  FS = 2,9 
   Fletxa romanent 0,2 Cm Llum/fletxa = 1.395,94 

Del tipus 21 es necessiten: 
6 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS10/10/10CS)/275 
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2.21.4 Anàlisis del reforç "GAL\VAU" del tipus 12 al 21, calculat per 
la més desfavorable és a dir per la tipus 21. 

S’acompanyen els gràfics d’esforços tallants i de moments flectors: 
- En blau les sol·licitacions totals sobre la biga vella abans del muntatge de reforç 
- En vermell les sol·licitacions romanents a la biga vella després de la descàrrega del prefletxat. 
- En verd les sol·licitacions absorbides per la biga NOU\BAU després del prefletxat (posta en càrrega)  
Les bigues amb el reforçament “GAL\VAU” 
En el diagrama de moments flectors de la biga vella, després del prefletxat, es pot comprovar com 
han disminuït els requeriments a que està sotmesa. El moment màxim corresponent als pesos morts 
(que són els permanents) és només de l’ordre del 10% del que tenia abans del prefletxat.   
En quan a les sobrecàrregues, la part que suportarà la biga vella estarà en proporció a la rigidesa 
relativa del sostre vell i la biga de reforç. Normalment és de 4 a 1, o sigui que suportarà el 20% menys 
del que suportava abans.  
Si la biga vella encara no s’havia trencat suportant la totalitat de les càrregues, és pràcticament 
impossible que ho faci després del prefletxat perquè la càrrega permanent que ha de suportar és 
només de l’ordre del 10% de la que suportava i en el moment de màxima sobrecàrrega li 
correspondrà només el 30% de la que venia suportant. 

Càlculs fets amb el programa NB d’elements finits per a cada biga proposada. 
La biga NOU\BAU suporta dues càrregues puntuals (les de descàrrega de la biga vella a través dels 
prismes separadors) provocades en el prefletxat i el seu diagrama de moments (un trapezi) 
s’assembla molt al dels pesos morts de les sol·licitacions totals. 
En el cas que la biga vella arribés a trencar-se (pràcticament impossible com hem vist) l’increment de 
requeriments seria només de una part de les sobrecàrregues i, per tant, l’increment de la fletxa seria 
molt petit.  
Amb el reforç NOU\BAU és impossible la futura aparició d’esquerdes en el pis superior. 
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La mateixa biga amb qualsevol altre reforç. 
Si el mateix reforç s’hagués fet pel mètode tradicional, col·locant sota la biga vella una biga de “reforç” 
(sigui del material que sigui i amb la forma que es vulgui) sense el prefletxat controlat NB, els 
diagrames d’esforços serien els següents: 

La biga vella continua suportant permanentment la totalitat dels pesos morts, perquè no hi ha hagut 
cap esforç de descàrrega, i continuarà suportant, també, la major part de les sobrecàrregues. La biga 
de reforç només l’alleugerirà  del 20% de les sobrecàrregues, o sigui de l’ordre del 6,6%. Això vol dir 
que amb el “reforç”, la biga vella continuarà suportant un 93% de les càrregues totals. 

Si el reforç es va fer perquè no es confiava en la biga vella, ara que continua forçada a suportar més 
del 90% de la càrrega perillosa, no serà estrany que, per poc més que es degradi, s’arribi a trencar. 

La biga de “reforç”, que abans del trencament de la biga vella, estava pràcticament descarregada (el 
6,6%), passa a tenir de suportar tota la càrrega i, conseqüentment, haurà de fletxar. Si ha estat ben 
calculada, suportarà perfectament la càrrega total i es deformarà fins a assolir una fletxa de l’ordre d’ 
1/500 de la llum.  

La fletxa de la biga de “reforç” es sumarà a la que ja tenia la biga vella en el moment de reforçar-la 
per a donar una deformació molt important (1/500 + 1/500 = 2/500 = 1/250) que no podrà ser 
absorbida pels elements constructius que hi descansin (enrajolats, envans,...), fent inevitables les 
esquerdes en l’obra suportada. 

Amb un “reforç”, sense prefletxat controlat, les esquerdes al pis de dalt són inevitables.
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2.22. Biga tipus 22 

 Llum  288 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.22.1. Dades del material 2.22.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.22.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 22 

Moment màxim calculat  M= 373 mkp Wx= 19,12 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 231 Kp Def. inicial dy = 4,29 mm 
Reacció total  R= 518 Kp Tensió cargols = 77 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 1.040 kp/cm2 F.seg.  FS = 2,64 
   Fletxa romanent 0,24 Cm Llum/fletxa = 1.215,19 

Del tipus 22 es necessiten: 
1 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS10/15/10CS)/288 
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2.23. Biga tipus 23 

 Llum  295 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.23.1. Dades del material 2.23.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.23.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 23 

Moment màxim calculat  M= 391 mkp Wx= 20,05 cm3

Perfil NB: "GVg+10-120"  (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3)
Força prefl. P= 240 Kp Def. inicial dy = 3,78 mm 
Reacció total  R= 531 Kp Tensió cargols = 79 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 1.024 kp/cm2 F.seg.  FS = 2,69 
   Fletxa romanent 0,21 Cm Llum/fletxa = 1.411,48 

Del tipus 23 es necessiten: 
20 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS10/15/10CS)/295 
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2.24. Biga tipus 24 

 Llum  295 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.24.1. Dades del material 2.24.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.24.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 24 

Moment màxim calculat  M= 391 mkp Wx= 20,05 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 240 Kp Def. inicial dy = 4,71 mm 
Reacció total  R= 531 Kp Tensió cargols = 79 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 1.090 kp/cm2 F.seg.  FS = 2,52 
   Fletxa romanent 0,26 Cm Llum/fletxa = 1.130,27 

Del tipus 24 es necessiten: 
10 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS10/15/10CS)/295 
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2.25. Biga tipus 25 

 Llum  305 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.25.1. Dades del material 2.25.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.25.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 25 

Moment màxim calculat  M= 418 mkp Wx= 21,43 cm3

Perfil NB: "GVg+10-120"  (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3)
Força prefl. P= 252 Kp Def. inicial dy = 4,28 mm 
Reacció total  R= 549 Kp Tensió cargols = 82 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 1.094 kp/cm2 F.seg.  FS = 2,51 
   Fletxa romanent 0,24 Cm Llum/fletxa = 1.276,15 

Del tipus 25 es necessiten: 
14 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS10/15/10CS)/305 
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2.26. Biga tipus 26 

 Llum  305 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.26.1. Dades del material 2.26.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.26.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 26 

Moment màxim calculat  M= 418 mkp Wx= 21,43 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 252 Kp Def. inicial dy = 5,34 mm 
Reacció total  R= 549 Kp Tensió cargols = 82 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 1.165 kp/cm2 F.seg.  FS = 2,36 
   Fletxa romanent 0,3 Cm Llum/fletxa = 1.023,49 

Del tipus 26 es necessiten: 
7 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS10/15/10CS)/305 
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2.27. Biga tipus 27 

 Llum  325 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.27.1. Dades del material 2.27.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.27.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 27 

Moment màxim calculat  M= 475 mkp Wx= 24,35 cm3

Perfil NB: "GVg+10-120"  (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3)
Força prefl. P= 276 Kp Def. inicial dy = 5,42 mm 
Reacció total  R= 585 Kp Tensió cargols = 87 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 1.244 kp/cm2 F.seg.  FS = 2,21 
   Fletxa romanent 0,31 Cm Llum/fletxa = 1.055,19 

Del tipus 27 es necessiten: 
10 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS10/15/10CS)/325 
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2.28. Biga tipus 28 

 Llum  325 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.28.1. Dades del material 2.28.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.28.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 28 

Moment màxim calculat  M= 475 mkp Wx= 24,35 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 276 Kp Def. inicial dy = 6,76 mm 
Reacció total  R= 585 Kp Tensió cargols = 87 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 1.324 kp/cm2 F.seg.  FS = 2,08 
   Fletxa romanent 0,38 Cm Llum/fletxa = 846,35 

Del tipus 28 es necessiten: 
5 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS10/15/10CS)/325 
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2.28.4 Anàlisis del reforç "GAL\VAU" del tipus 22 al 28, calculat per 
la més desfavorable, és a dir pel tipus 28. 

S’acompanyen els gràfics d’esforços tallants i de moments flectors: 
- En blau les sol·licitacions totals sobre la biga vella abans del muntatge de reforç 
- En vermell les sol·licitacions romanents a la biga vella després de la descàrrega del prefletxat. 
- En verd les sol·licitacions absorbides per la biga NOU\BAU després del prefletxat (posta en càrrega)  

Les bigues amb el reforçament “GAL\VAU” 
En el diagrama de moments flectors de la biga vella, després del prefletxat, es pot comprovar com 
han disminuït els requeriments a que està sotmesa. El moment màxim corresponent als pesos morts 
(que són els permanents) és només de l’ordre del 10% del que tenia abans del prefletxat.   
En quan a les sobrecàrregues, la part que suportarà la biga vella estarà en proporció a la rigidesa 
relativa del sostre vell i la biga de reforç. Normalment és de 4 a 1, o sigui que suportarà el 20% menys 
del que suportava abans.  
Si la biga vella encara no s’havia trencat suportant la totalitat de les càrregues, és pràcticament 
impossible que ho faci després del prefletxat perquè la càrrega permanent que ha de suportar és 
només de l’ordre del 10% de la que suportava i en el moment de màxima sobrecàrrega li 
correspondrà només el 30% de la que venia suportant. 

Càlculs fets amb el programa NB d’elements finits per a cada biga proposada. 
La biga NOU\BAU suporta dues càrregues puntuals (les de descàrrega de la biga vella a través dels 
prismes separadors) provocades en el prefletxat i el seu diagrama de moments (un trapezi) 
s’assembla molt al dels pesos morts de les sol·licitacions totals. 
En el cas que la biga vella arribés a trencar-se (pràcticament impossible com hem vist) l’increment de 
requeriments seria només de una part de les sobrecàrregues i, per tant, l’increment de la fletxa seria 
molt petit.  
Amb el reforç NOU\BAU és impossible la futura aparició d’esquerdes en el pis superior. 
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La mateixa biga amb qualsevol altre reforç. 
Si el mateix reforç s’hagués fet pel mètode tradicional, col·locant sota la biga vella una biga de “reforç” 
(sigui del material que sigui i amb la forma que es vulgui) sense el prefletxat controlat NB, els 
diagrames d’esforços serien els següents: 

La biga vella continua suportant permanentment la totalitat dels pesos morts, perquè no hi ha hagut 
cap esforç de descàrrega, i continuarà suportant, també, la major part de les sobrecàrregues. La biga 
de reforç només l’alleugerirà  del 20% de les sobrecàrregues, o sigui de l’ordre del 6,6%. Això vol dir 
que amb el “reforç”, la biga vella continuarà suportant un 93% de les càrregues totals. 

Si el reforç es va fer perquè no es confiava en la biga vella, ara que continua forçada a suportar més 
del 90% de la càrrega perillosa, no serà estrany que, per poc més que es degradi, s’arribi a trencar. 

La biga de “reforç”, que abans del trencament de la biga vella, estava pràcticament descarregada (el 
6,6%), passa a tenir de suportar tota la càrrega i, conseqüentment, haurà de fletxar. Si ha estat ben 
calculada, suportarà perfectament la càrrega total i es deformarà fins a assolir una fletxa de l’ordre d’ 
1/500 de la llum.  

La fletxa de la biga de “reforç” es sumarà a la que ja tenia la biga vella en el moment de reforçar-la 
per a donar una deformació molt important (1/500 + 1/500 = 2/500 = 1/250) que no podrà ser 
absorbida pels elements constructius que hi descansin (enrajolats, envans,...), fent inevitables les 
esquerdes en l’obra suportada. 

Amb un “reforç”, sense prefletxat controlat, les esquerdes al pis de dalt són inevitables.
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2.29. Biga tipus 29 

 Llum  341 cm. 
 Intereix 65 cm. 

2.29.1. Dades del material 2.29.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.29.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 29 

Moment màxim calculat  M= 566 mkp Wx= 29,02 cm3

Perfil NB: "GVg+10-120"  (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3)
Força prefl. P= 319 Kp Def. inicial dy = 6,98 mm 
Reacció total  R= 664 Kp Tensió cargols = 99 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 1.482 kp/cm2 F.seg.  FS = 1,86 
   Fletxa romanent 0,4 Cm Llum/fletxa = 844,06 

Del tipus 29 es necessiten: 
19 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS10/20/10CS)/341 
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2.30. Biga tipus 30 

 Llum  341 cm. 
 Intereix 55 cm. 

2.30.1. Dades del material 2.30.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.30.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 30 

Moment màxim calculat  M= 479 mkp Wx= 24,56 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 270 Kp Def. inicial dy = 7,37 mm 
Reacció total  R= 562 Kp Tensió cargols = 84 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 1.336 kp/cm2 F.seg.  FS = 2,06 
   Fletxa romanent 0,43 Cm Llum/fletxa = 798,59 

Del tipus 30 es necessiten: 
11 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS10/20/10CS)/341 
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2.31. Biga tipus 31 

 Llum  341 cm. 
 Intereix 60 cm. 

2.31.1. Dades del material 2.31.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 0 kp/m2

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2

pes del cel ras 0 kp/m2

 pes d’envans  0 kp/m2

 Total pesos morts 0 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 600 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.31.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 31 

Moment màxim calculat  M= 523 mkp Wx= 26,82 cm3

Perfil NB: "GVg-160"  (Ix= 553,39 cm4 Wx= 68,83 cm3)
Força prefl. P= 0 Kp Def. inicial dy = 0 mm 
Reacció total  R= 613 Kp Tensió cargols = 91 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 759 kp/cm2 F.seg.  FS = 3,62 
   Fletxa romanent 0,55 Cm Llum/fletxa = 625,69 

Del tipus 31 es necessiten: 
2 bigues "GAL\VAU": GVg-160  (ES10/20/10ES)K/341 
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2.32. Biga tipus 32 

 Llum  350 cm. 
 Intereix 65 cm. 

2.32.1. Dades del material 2.32.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.32.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 32 

Moment màxim calculat  M= 597 mkp Wx= 30,61 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 331 Kp Def. inicial dy = 9,58 mm 
Reacció total  R= 682 Kp Tensió cargols = 102 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 1.665 kp/cm2 F.seg.  FS = 1,65 
   Fletxa romanent 0,56 Cm Llum/fletxa = 625 

Del tipus 32 es necessiten: 
14 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS10/20/10CS)/350 
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2.32.4 Anàlisis del reforç "GAL\VAU" tipus 29, 30, 31 i 32, calculat per 
la més desfavorable, és a dir pel tipus 32. 

S’acompanyen els gràfics d’esforços tallants i de moments flectors: 
- En blau les sol·licitacions totals sobre la biga vella abans del muntatge de reforç 
- En vermell les sol·licitacions romanents a la biga vella després de la descàrrega del prefletxat. 
- En verd les sol·licitacions absorbides per la biga NOU\BAU després del prefletxat (posta en càrrega)  

Les bigues amb el reforçament “GAL\VAU” 
En el diagrama de moments flectors de la biga vella, després del prefletxat, es pot comprovar com 
han disminuït els requeriments a que està sotmesa. El moment màxim corresponent als pesos morts 
(que són els permanents) és només de l’ordre del 10% del que tenia abans del prefletxat.   
En quan a les sobrecàrregues, la part que suportarà la biga vella estarà en proporció a la rigidesa 
relativa del sostre vell i la biga de reforç. Normalment és de 4 a 1, o sigui que suportarà el 20% menys 
del que suportava abans.  
Si la biga vella encara no s’havia trencat suportant la totalitat de les càrregues, és pràcticament 
impossible que ho faci després del prefletxat perquè la càrrega permanent que ha de suportar és 
només de l’ordre del 10% de la que suportava i en el moment de màxima sobrecàrrega li 
correspondrà només el 30% de la que venia suportant. 

Càlculs fets amb el programa NB d’elements finits per a cada biga proposada. 
La biga NOU\BAU suporta dues càrregues puntuals (les de descàrrega de la biga vella a través dels 
prismes separadors) provocades en el prefletxat i el seu diagrama de moments (un trapezi) 
s’assembla molt al dels pesos morts de les sol·licitacions totals. 
En el cas que la biga vella arribés a trencar-se (pràcticament impossible com hem vist) l’increment de 
requeriments seria només de una part de les sobrecàrregues i, per tant, l’increment de la fletxa seria 
molt petit.  
Amb el reforç NOU\BAU és impossible la futura aparició d’esquerdes en el pis superior. 
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La mateixa biga amb qualsevol altre reforç. 
Si el mateix reforç s’hagués fet pel mètode tradicional, col·locant sota la biga vella una biga de “reforç” 
(sigui del material que sigui i amb la forma que es vulgui) sense el prefletxat controlat NB, els 
diagrames d’esforços serien els següents: 

La biga vella continua suportant permanentment la totalitat dels pesos morts, perquè no hi ha hagut 
cap esforç de descàrrega, i continuarà suportant, també, la major part de les sobrecàrregues. La biga 
de reforç només l’alleugerirà  del 20% de les sobrecàrregues, o sigui de l’ordre del 6,6%. Això vol dir 
que amb el “reforç”, la biga vella continuarà suportant un 93% de les càrregues totals. 

Si el reforç es va fer perquè no es confiava en la biga vella, ara que continua forçada a suportar més 
del 90% de la càrrega perillosa, no serà estrany que, per poc més que es degradi, s’arribi a trencar. 

La biga de “reforç”, que abans del trencament de la biga vella, estava pràcticament descarregada (el 
6,6%), passa a tenir de suportar tota la càrrega i, conseqüentment, haurà de fletxar. Si ha estat ben 
calculada, suportarà perfectament la càrrega total i es deformarà fins a assolir una fletxa de l’ordre d’ 
1/500 de la llum.  

La fletxa de la biga de “reforç” es sumarà a la que ja tenia la biga vella en el moment de reforçar-la 
per a donar una deformació molt important (1/500 + 1/500 = 2/500 = 1/250) que no podrà ser 
absorbida pels elements constructius que hi descansin (enrajolats, envans,...), fent inevitables les 
esquerdes en l’obra suportada. 

Amb un “reforç”, sense prefletxat controlat, les esquerdes al pis de dalt són inevitables.
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2.33. Biga tipus 33 

 Llum  458 cm. 
 Intereix 65 cm. 

2.33.1. Dades del material 2.33.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.33.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 33 

Moment màxim calculat  M= 1.022 mkp Wx= 52,4 cm3

Perfil NB: "GVg+10-140"  (Ix= 477,23 cm4 Wx= 58,25 cm3)
Força prefl. P= 406 Kp Def. inicial dy = 13,34 mm 
Reacció total  R= 893 Kp Tensió cargols = 133 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 1.754 kp/cm2 F.seg.  FS = 1,57 
   Fletxa romanent 0,74 Cm Llum/fletxa = 616,42 

Del tipus 33 es necessiten: 
31 bigues "GAL\VAU": GVg+10-140  (CS15/20/15CS)/458 
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2.34. Biga tipus 34 

 Llum  458 cm. 
 Intereix 55 cm. 

2.34.1. Dades del material 2.34.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.34.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 34 

Moment màxim calculat  M= 865 mkp Wx= 44,35 cm3

Perfil NB: "GVn-160"  (Ix= 436,74 cm4 Wx= 54,41 cm3)
Força prefl. P= 344 Kp Def. inicial dy = 12,35 mm 
Reacció total  R= 755 Kp Tensió cargols = 113 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 1.589 kp/cm2 F.seg.  FS = 1,73 
   Fletxa romanent 0,69 Cm Llum/fletxa = 666,67 

Del tipus 34 es necessiten: 
14 bigues "GAL\VAU": GVn-160  (CS15/20/15CS)/458 

Proposta “GAL\VAU” Referència GV-10297,1 P 0

De renovació de bigues, al carrer Pelai, núm. 38  Barcelona per a Angi 
Tagarra i Vicenç Moya .

Proposta "GAL\VAU". Ref. GV-10297,1P0      S.R.A., SL Oficina tècnica – Pàgina 58

2.34.4 Anàlisis del reforç "GAL\VAU" tipus 33 i 34 

S’acompanyen els gràfics d’esforços tallants i de moments flectors: 
- En blau les sol·licitacions totals sobre la biga vella abans del muntatge de reforç 
- En vermell les sol·licitacions romanents a la biga vella després de la descàrrega del prefletxat. 
- En verd les sol·licitacions absorbides per la biga NOU\BAU després del prefletxat (posta en càrrega)  

Les bigues amb el reforçament “GAL\VAU” 
En el diagrama de moments flectors de la biga vella, després del prefletxat, es pot comprovar com 
han disminuït els requeriments a que està sotmesa. El moment màxim corresponent als pesos morts 
(que són els permanents) és només de l’ordre del 10% del que tenia abans del prefletxat.   
En quan a les sobrecàrregues, la part que suportarà la biga vella estarà en proporció a la rigidesa 
relativa del sostre vell i la biga de reforç. Normalment és de 4 a 1, o sigui que suportarà el 20% menys 
del que suportava abans.  
Si la biga vella encara no s’havia trencat suportant la totalitat de les càrregues, és pràcticament 
impossible que ho faci després del prefletxat perquè la càrrega permanent que ha de suportar és 
només de l’ordre del 10% de la que suportava i en el moment de màxima sobrecàrrega li 
correspondrà només el 30% de la que venia suportant. 

Càlculs fets amb el programa NB d’elements finits per a cada biga proposada. 
La biga NOU\BAU suporta dues càrregues puntuals (les de descàrrega de la biga vella a través dels 
prismes separadors) provocades en el prefletxat i el seu diagrama de moments (un trapezi) 
s’assembla molt al dels pesos morts de les sol·licitacions totals. 
En el cas que la biga vella arribés a trencar-se (pràcticament impossible com hem vist) l’increment de 
requeriments seria només de una part de les sobrecàrregues i, per tant, l’increment de la fletxa seria 
molt petit.  
Amb el reforç NOU\BAU és impossible la futura aparició d’esquerdes en el pis superior. 
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La mateixa biga amb qualsevol altre reforç. 
Si el mateix reforç s’hagués fet pel mètode tradicional, col·locant sota la biga vella una biga de “reforç” 
(sigui del material que sigui i amb la forma que es vulgui) sense el prefletxat controlat NB, els 
diagrames d’esforços serien els següents: 

La biga vella continua suportant permanentment la totalitat dels pesos morts, perquè no hi ha hagut 
cap esforç de descàrrega, i continuarà suportant, també, la major part de les sobrecàrregues. La biga 
de reforç només l’alleugerirà  del 20% de les sobrecàrregues, o sigui de l’ordre del 6,6%. Això vol dir 
que amb el “reforç”, la biga vella continuarà suportant un 93% de les càrregues totals. 

Si el reforç es va fer perquè no es confiava en la biga vella, ara que continua forçada a suportar més 
del 90% de la càrrega perillosa, no serà estrany que, per poc més que es degradi, s’arribi a trencar. 

La biga de “reforç”, que abans del trencament de la biga vella, estava pràcticament descarregada (el 
6,6%), passa a tenir de suportar tota la càrrega i, conseqüentment, haurà de fletxar. Si ha estat ben 
calculada, suportarà perfectament la càrrega total i es deformarà fins a assolir una fletxa de l’ordre d’ 
1/500 de la llum.  

La fletxa de la biga de “reforç” es sumarà a la que ja tenia la biga vella en el moment de reforçar-la 
per a donar una deformació molt important (1/500 + 1/500 = 2/500 = 1/250) que no podrà ser 
absorbida pels elements constructius que hi descansin (enrajolats, envans,...), fent inevitables les 
esquerdes en l’obra suportada. 

Amb un “reforç”, sense prefletxat controlat, les esquerdes al pis de dalt són inevitables.
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2.35. Biga tipus 35 

 Llum  310 cm. 
 Intereix 65 cm. 
 Volada             200 cm.

2.35.1. Dades del material 2.35.2. Estat de càrregues 

Tipus d’acer                    = Galvanitzat A-42b
Mòdul d’elasticitat        E = 2.100.000 Kp/cm2

Límit elàstic          sigma = 2.750 Kp/cm2

Factor seguretat mín.Fs = 1,41

Pesos morts 
 pes propi del sostre 200 kp/m2

 pes de l’enrajolat 80 kp/m2

pes del cel ras 20 kp/m2

 pes d’envans  100 kp/m2

 Total pesos morts 400 kp/m2

Sobrecàrregues d’ús 200 kp/m2

Càrrega total 600 kp/m2

2.35.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 35 

Moment màxim calculat  M= 468 mkp Wx= 24 cm3

Perfil NB: "GVg-120"  (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3)
Força prefl. P= 279 Kp Def. inicial dy = 6,14 mm 
Reacció total  R= 604 Kp Tensió cargols = 90 Kp 
Límit elàstic = 2.750 Kp/m2

 Comprovacions:  
   Sigma treball 1.305 kp/cm2 F.seg.  FS = 2,11 
   Fletxa romanent 0,34 Cm Llum/fletxa = 898,55 

Del tipus 35 es necessiten: 
12 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS10/15/10CS)/310 
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2.35.4 Anàlisis del reforç "GAL\VAU" tipus 35 

S’acompanyen els gràfics d’esforços tallants i de moments flectors: 
- En blau les sol·licitacions totals sobre la biga vella abans del muntatge de reforç 
- En vermell les sol·licitacions romanents a la biga vella després de la descàrrega del prefletxat. 
- En verd les sol·licitacions absorbides per la biga NOU\BAU després del prefletxat (posta en càrrega)  

Les bigues amb el reforçament “GAL\VAU” 
En el diagrama de moments flectors de la biga vella, després del prefletxat, es pot comprovar com 
han disminuït els requeriments a que està sotmesa. El moment màxim corresponent als pesos morts 
(que són els permanents) és només de l’ordre del 10% del que tenia abans del prefletxat.   
En quan a les sobrecàrregues, la part que suportarà la biga vella estarà en proporció a la rigidesa 
relativa del sostre vell i la biga de reforç. Normalment és de 4 a 1, o sigui que suportarà el 20% menys 
del que suportava abans.  
Si la biga vella encara no s’havia trencat suportant la totalitat de les càrregues, és pràcticament 
impossible que ho faci després del prefletxat perquè la càrrega permanent que ha de suportar és 
només de l’ordre del 10% de la que suportava i en el moment de màxima sobrecàrrega li 
correspondrà només el 30% de la que venia suportant. 

Càlculs fets amb el programa NB d’elements finits per a cada biga proposada. 
La biga NOU\BAU suporta dues càrregues puntuals (les de descàrrega de la biga vella a través dels 
prismes separadors) provocades en el prefletxat i el seu diagrama de moments (un trapezi) 
s’assembla molt al dels pesos morts de les sol·licitacions totals. 
En el cas que la biga vella arribés a trencar-se (pràcticament impossible com hem vist) l’increment de 
requeriments seria només de una part de les sobrecàrregues i, per tant, l’increment de la fletxa seria 
molt petit.  
Amb el reforç NOU\BAU és impossible la futura aparició d’esquerdes en el pis superior. 
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La mateixa biga amb qualsevol altre reforç. 
Si el mateix reforç s’hagués fet pel mètode tradicional, col·locant sota la biga vella una biga de “reforç” 
(sigui del material que sigui i amb la forma que es vulgui) sense el prefletxat controlat NB, els 
diagrames d’esforços serien els següents: 

La biga vella continua suportant permanentment la totalitat dels pesos morts, perquè no hi ha hagut 
cap esforç de descàrrega, i continuarà suportant, també, la major part de les sobrecàrregues. La biga 
de reforç només l’alleugerirà  del 20% de les sobrecàrregues, o sigui de l’ordre del 6,6%. Això vol dir 
que amb el “reforç”, la biga vella continuarà suportant un 93% de les càrregues totals. 

Si el reforç es va fer perquè no es confiava en la biga vella, ara que continua forçada a suportar més 
del 90% de la càrrega perillosa, no serà estrany que, per poc més que es degradi, s’arribi a trencar. 

La biga de “reforç”, que abans del trencament de la biga vella, estava pràcticament descarregada (el 
6,6%), passa a tenir de suportar tota la càrrega i, conseqüentment, haurà de fletxar. Si ha estat ben 
calculada, suportarà perfectament la càrrega total i es deformarà fins a assolir una fletxa de l’ordre d’ 
1/500 de la llum.  

La fletxa de la biga de “reforç” es sumarà a la que ja tenia la biga vella en el moment de reforçar-la 
per a donar una deformació molt important (1/500 + 1/500 = 2/500 = 1/250) que no podrà ser 
absorbida pels elements constructius que hi descansin (enrajolats, envans,...), fent inevitables les 
esquerdes en l’obra suportada. 

Amb un “reforç”, sense prefletxat controlat, les esquerdes al pis de dalt són inevitables.
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3. Detall de la solució "NOU\BAU"

biga GAL/VAU

massissat rejuntat (a càrrec del
constructor)



 

4. Plànols. 
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Tipus 25: GVg+10-120 (CS10/15/10CS)/305
Força de Prefletxat: 63 bars

Tipus 20: GVg+10-120 (CS10/10/10CS)/275
Força de Prefletxat: 54 bars

Tipus 23: GVg+10-120 (CS10/15/10CS)/295
Força de Prefletxat: 60 bars

Tipus 25: GVg+10-120 (CS10/15/10CS)/305
Força de Prefletxat: 63 bars

Tipus 14: GVg+10-120 (CS10/10/10CS)/247
Força de Prefletxat: 45 bars

Tipus 10: GVg+10-120 (CS05/15/05CS)/228
Força de Prefletxat: 55 bars

Tipus 8: GVg+10-120 (CS05/15/05CS)/210
Força de Prefletxat: 49 bars

Tipus 12: GVg+10-120 (CS10/10/10CS)/235
Força de Prefletxat: 42 bars

Tipus 1: GVg+10-120 (CS15CS)/120
Força de Prefletxat: 24 bars

Tipus 3: GVg+10-120 (CS15CS)/148
Força de Prefletxat: 32 bars

Tipus 29: GVg+10-120 (CS10/20/10CS)/341
Força de Prefletxat: 80 bars

Tipus 16: GVg+10-120 (CS10/10/10CS)/253
Força de Prefletxat: 51 bars

Tipus 33: GVg+10-140 (CS15/20/15CS)/458
Força de Prefletxat: 101 bars

Tipus 18: GVg+10-120 (CS10/10/10CS)/265
Força de Prefletxat: 51 bars

Tipus 27: GVg+10-120 (CS10/15/10CS)/325
Força de Prefletxat: 69 bars

Tipus 18: GVg+10-120 (CS10/10/10CS)/265
Força de Prefletxat: 51 bars

Tipus 6: GVg+10-120 (CS20CS)/193
Força de Prefletxat: 38 bars

C/ PELAI NÚM. 38,
PLANTA ÀTIC

Tipus 31: GVg-160 (ES10/20/10ES)K/341
Força de Prefletxat: 0 bars
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1. El càlcul de les bigues. 
 
1.1. Biga tipus 1 
 
 Llum  134 cm. 
 Intereix 65 cm. 
           
 
1.1.1. Dades del material:          1.1.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.1.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 1 
 

 

 

Del tipus 1 es necessiten: 
 4 bigues "GAL\VAU": GVg+5-120  (CS15CS)/134 
 

1.1.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 1 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      227,93-  €. 
 (Equivalent a 170,1- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 87 mkp Wx= 4,46 cm3 

Perfil NB: "GVg+5-120" (Ix= 243,34 cm4 Wx= 36,8 cm3) 
Reacció total R= 261 kp Tracció als cargols = 39 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 58 kp Deflexió inicial dy = 0,1mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 236 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 11,65 
  Fletxa romanent  = 0,02 cm Relació Llum / fletxa = 6.380,95 
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1.2. Biga tipus 2 
 
 Llum  134 cm. 
 Intereix 65 cm. 
           
 
1.2.1. Dades del material:          1.2.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.2.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 2 
 

 

 

Del tipus 2 es necessiten: 
 4 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS15CS)/134 
 

1.2.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 2 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      197,47-  €. 
 (Equivalent a 147,37- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 87 mkp Wx= 4,46 cm3 

Perfil NB: "GVg-120" (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3) 
Reacció total R= 261 kp Tracció als cargols = 39 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 58 kp Deflexió inicial dy = 0,11mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 242 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 11,36 
  Fletxa romanent  = 0,02 cm Relació Llum / fletxa = 5.583,33 
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1.3. Biga tipus 3 
 
 Llum  190 cm. 
 Intereix 100 cm. 
           
 
1.3.1. Dades del material:          1.3.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.3.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 3 
 

 

 

Del tipus 3 es necessiten: 
 2 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS20CS)/190 
 

1.3.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 3 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      205,31-  €. 
 (Equivalent a 108,06- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 270 mkp Wx= 13,84 cm3 

Perfil NB: "GVg-120" (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3) 
Reacció total R= 570 kp Tracció als cargols = 85 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 126 kp Deflexió inicial dy = 0,68mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 753 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 3,65 
  Fletxa romanent  = 0,15 cm Relació Llum / fletxa = 1.266,67 

Pressupost “GAL\VAU” Referència GV-10297,2 

de renovació de bigues, al carrer Pelai, núm. 38 de Barcelona per a 
Tiprus S.A. 
 
 

Pressupost "GAL\VAU". Ref. GV-10297,2 Sistemes de Reforç Actiu, SL  – Pàgina 6 

1.4. Biga tipus 4 
 
 Llum  193 cm. 
 Intereix 60 cm. 
           
 
1.4.1. Dades del material:          1.4.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.4.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 4 
 

 

 

Del tipus 4 es necessiten: 
 1 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS20CS)/193 
 

1.4.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 4 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      205,31-  €. 
 (Equivalent a 106,38- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 167 mkp Wx= 8,56 cm3 

Perfil NB: "GVg-120" (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3) 
Reacció total R= 347 kp Tracció als cargols = 52 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 77 kp Deflexió inicial dy = 0,43mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 465 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 5,91 
  Fletxa romanent  = 0,1 cm Relació Llum / fletxa = 2.010,42 



Pressupost “GAL\VAU” Referència GV-10297,2 

de renovació de bigues, al carrer Pelai, núm. 38 de Barcelona per a 
Tiprus S.A. 
 
 

Pressupost "GAL\VAU". Ref. GV-10297,2 Sistemes de Reforç Actiu, SL  – Pàgina 7 

1.5. Biga tipus 5 
 
 Llum  193 cm. 
 Intereix 60 cm. 
           
 
1.5.1. Dades del material:          1.5.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.5.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 5 
 

 

 

Del tipus 5 es necessiten: 
 1 bigues "GAL\VAU": GVg+5-120  (CS20CS)/193 
 

1.5.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 5 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      238,89-  €. 
 (Equivalent a 123,78- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 167 mkp Wx= 8,56 cm3 

Perfil NB: "GVg+5-120" (Ix= 243,34 cm4 Wx= 36,8 cm3) 
Reacció total R= 347 kp Tracció als cargols = 52 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 77 kp Deflexió inicial dy = 0,38mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 453 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 6,07 
  Fletxa romanent  = 0,08 cm Relació Llum / fletxa = 2.270,59 
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1.6. Biga tipus 6 
 
 Llum  210 cm. 
 Intereix 60 cm. 
           
 
1.6.1. Dades del material:          1.6.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.6.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 6 
 

 

 

Del tipus 6 es necessiten: 
 2 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS25CS)/210 
 

1.6.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 6 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      289,61-  €. 
 (Equivalent a 137,91- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 198 mkp Wx= 10,15 cm3 

Perfil NB: "GVg+10-120" (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3) 
Reacció total R= 378 kp Tracció als cargols = 56 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 84 kp Deflexió inicial dy = 0,49mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 518 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 5,31 
  Fletxa romanent  = 0,11 cm Relació Llum / fletxa = 1.962,62 
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1.7. Biga tipus 7 
 
 Llum  210 cm. 
 Intereix 60 cm. 
           
 
1.7.1. Dades del material:          1.7.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.7.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 7 
 

 

 

Del tipus 7 es necessiten: 
 2 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS25CS)/210 
 

1.7.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 7 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      213,25-  €. 
 (Equivalent a 101,55- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 198 mkp Wx= 10,15 cm3 

Perfil NB: "GVg-120" (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3) 
Reacció total R= 378 kp Tracció als cargols = 56 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 84 kp Deflexió inicial dy = 0,61mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 552 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 4,98 
  Fletxa romanent  = 0,13 cm Relació Llum / fletxa = 1.567,16 
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1.8. Biga tipus 8 
 
 Llum  235 cm. 
 Intereix 65 cm. 
           
 
1.8.1. Dades del material:          1.8.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.8.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 8 
 

 

 

Del tipus 8 es necessiten: 
 1 bigues "GAL\VAU": GVg+5-120  (CS25CS)/235 
 

1.8.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 8 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      247,35-  €. 
 (Equivalent a 105,26- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 269 mkp Wx= 13,79 cm3 

Perfil NB: "GVg+5-120" (Ix= 243,34 cm4 Wx= 36,8 cm3) 
Reacció total R= 458 kp Tracció als cargols = 68 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 101 kp Deflexió inicial dy = 0,91mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 730 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 3,77 
  Fletxa romanent  = 0,2 cm Relació Llum / fletxa = 1.163,37 
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1.9. Biga tipus 9 
 
 Llum  235 cm. 
 Intereix 65 cm. 
           
 
1.9.1. Dades del material:          1.9.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.9.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 9 
 

 

 

Del tipus 9 es necessiten: 
 1 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS25CS)/235 
 

1.9.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 9 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      213,25-  €. 
 (Equivalent a 90,74- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 269 mkp Wx= 13,79 cm3 

Perfil NB: "GVg-120" (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3) 
Reacció total R= 458 kp Tracció als cargols = 68 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 101 kp Deflexió inicial dy = 1,03mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 750 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 3,67 
  Fletxa romanent  = 0,23 cm Relació Llum / fletxa = 1.030,7 
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1.10. Biga tipus 10 
 
 Llum  248 cm. 
 Intereix 60 cm. 
           
 
1.10.1. Dades del material:          1.10.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.10.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 10 
 

 

 

Del tipus 10 es necessiten: 
 2 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS25CS)/248 
 

1.10.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 10 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      213,25-  €. 
 (Equivalent a 85,99- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 276 mkp Wx= 14,15 cm3 

Perfil NB: "GVg-120" (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3) 
Reacció total R= 446 kp Tracció als cargols = 66 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 99 kp Deflexió inicial dy = 1,18mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 769 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 3,58 
  Fletxa romanent  = 0,26 cm Relació Llum / fletxa = 950,19 
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1.11. Biga tipus 11 
 
 Llum  248 cm. 
 Intereix 60 cm. 
           
 
1.11.1. Dades del material:          1.11.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.11.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 11 
 

 

 

Del tipus 11 es necessiten: 
 2 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS25CS)/248 
 

1.11.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 11 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      289,61-  €. 
 (Equivalent a 116,78- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 276 mkp Wx= 14,15 cm3 

Perfil NB: "GVg+10-120" (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3) 
Reacció total R= 446 kp Tracció als cargols = 66 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 99 kp Deflexió inicial dy = 0,95mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 722 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 3,81 
  Fletxa romanent  = 0,21 cm Relació Llum / fletxa = 1.186,6 
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1.12. Biga tipus 12 
 
 Llum  253 cm. 
 Intereix 55 cm. 
           
 
1.12.1. Dades del material:          1.12.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.12.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 12 
 

 

 

Del tipus 12 es necessiten: 
 16 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS30CS)/253 
 

1.12.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 12 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      221,19-  €. 
 (Equivalent a 87,43- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 264 mkp Wx= 13,54 cm3 

Perfil NB: "GVg-120" (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3) 
Reacció total R= 417 kp Tracció als cargols = 62 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 92 kp Deflexió inicial dy = 1,17mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 736 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 3,74 
  Fletxa romanent  = 0,26 cm Relació Llum / fletxa = 976,83 
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1.13. Biga tipus 13 
 
 Llum  253 cm. 
 Intereix 65 cm. 
           
 
1.13.1. Dades del material:          1.13.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.13.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 13 
 

 

 

Del tipus 13 es necessiten: 
 15 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS30CS)/253 
 

1.13.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 13 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      302,12-  €. 
 (Equivalent a 119,42- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 312 mkp Wx= 16 cm3 

Perfil NB: "GVg+10-120" (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3) 
Reacció total R= 493 kp Tracció als cargols = 73 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 109 kp Deflexió inicial dy = 1,11mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 817 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 3,37 
  Fletxa romanent  = 0,25 cm Relació Llum / fletxa = 1.032,65 
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1.14. Biga tipus 14 
 
 Llum  265 cm. 
 Intereix 60 cm. 
           
 
1.14.1. Dades del material:          1.14.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.14.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 14 
 

 

 

Del tipus 14 es necessiten: 
 1 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS30CS)/265 
 

1.14.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 14 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      221,19-  €. 
 (Equivalent a 83,47- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 316 mkp Wx= 16,2 cm3 

Perfil NB: "GVg-120" (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3) 
Reacció total R= 477 kp Tracció als cargols = 71 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 106 kp Deflexió inicial dy = 1,54mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 881 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 3,12 
  Fletxa romanent  = 0,34 cm Relació Llum / fletxa = 779,41 
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1.15. Biga tipus 15 
 
 Llum  265 cm. 
 Intereix 60 cm. 
           
 
1.15.1. Dades del material:          1.15.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.15.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 15 
 

 

 

Del tipus 15 es necessiten: 
 1 bigues "GAL\VAU": GVg+5-120  (CS30CS)/265 
 

1.15.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 15 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      257,03-  €. 
 (Equivalent a 96,99- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 316 mkp Wx= 16,2 cm3 

Perfil NB: "GVg+5-120" (Ix= 243,34 cm4 Wx= 36,8 cm3) 
Reacció total R= 477 kp Tracció als cargols = 71 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 106 kp Deflexió inicial dy = 1,37mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 858 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 3,21 
  Fletxa romanent  = 0,3 cm Relació Llum / fletxa = 877,48 
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1.16. Biga tipus 16 
 
 Llum  267 cm. 
 Intereix 60 cm. 
           
 
1.16.1. Dades del material:          1.16.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.16.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 16 
 

 

 

Del tipus 16 es necessiten: 
 2 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS30CS)/267 
 

1.16.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 16 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      221,19-  €. 
 (Equivalent a 82,84- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 320 mkp Wx= 16,41 cm3 

Perfil NB: "GVg-120" (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3) 
Reacció total R= 480 kp Tracció als cargols = 72 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 106 kp Deflexió inicial dy = 1,58mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 892 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 3,08 
  Fletxa romanent  = 0,35 cm Relació Llum / fletxa = 762,86 
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1.17. Biga tipus 17 
 
 Llum  267 cm. 
 Intereix 60 cm. 
           
 
1.17.1. Dades del material:          1.17.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.17.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 17 
 

 

 

Del tipus 17 es necessiten: 
 2 bigues "GAL\VAU": GVg+10-120  (CS30CS)/267 
 

1.17.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 17 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      302,12-  €. 
 (Equivalent a 113,15- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 320 mkp Wx= 16,41 cm3 

Perfil NB: "GVg+10-120" (Ix= 269,45 cm4 Wx= 38,18 cm3) 
Reacció total R= 480 kp Tracció als cargols = 72 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 106 kp Deflexió inicial dy = 1,27mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 838 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 3,28 
  Fletxa romanent  = 0,28 cm Relació Llum / fletxa = 950,18 
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1.18. Biga tipus 18 
 
 Llum  288 cm. 
 Intereix 60 cm. 
           
 
1.18.1. Dades del material:          1.18.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.18.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 18 
 

 

 

Del tipus 18 es necessiten: 
 1 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS30CS)/288 
 

1.18.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 18 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      221,19-  €. 
 (Equivalent a 76,8- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 373 mkp Wx= 19,12 cm3 

Perfil NB: "GVg-120" (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3) 
Reacció total R= 518 kp Tracció als cargols = 77 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 115 kp Deflexió inicial dy = 2,15mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 1.040 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 2,64 
  Fletxa romanent  = 0,47 cm Relació Llum / fletxa = 607,59 
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1.19. Biga tipus 19 
 
 Llum  305 cm. 
 Intereix 60 cm. 
           
 
1.19.1. Dades del material:          1.19.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.19.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 19 
 

 

 

Del tipus 19 es necessiten: 
 6 bigues "GAL\VAU": GVg-120  (CS35CS)/305 
 

1.19.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 19 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      229,03-  €. 
 (Equivalent a 75,09- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 418 mkp Wx= 21,43 cm3 

Perfil NB: "GVg-120" (Ix= 215,93 cm4 Wx= 35,85 cm3) 
Reacció total R= 549 kp Tracció als cargols = 82 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 122 kp Deflexió inicial dy = 2,71mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 1.165 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 2,36 
  Fletxa romanent  = 0,6 cm Relació Llum / fletxa = 511,74 
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1.20. Biga tipus 20 
 
 Llum  305 cm. 
 Intereix 60 cm. 
           
 
1.20.1. Dades del material:          1.20.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.20.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 20 
 

 

 

Del tipus 20 es necessiten: 
 6 bigues "GAL\VAU": GVg+5-120  (CS35CS)/305 
 

1.20.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 20 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      266,68-  €. 
 (Equivalent a 87,44- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 418 mkp Wx= 21,43 cm3 

Perfil NB: "GVg+5-120" (Ix= 243,34 cm4 Wx= 36,8 cm3) 
Reacció total R= 549 kp Tracció als cargols = 82 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 122 kp Deflexió inicial dy = 2,4mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 1.135 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 2,42 
  Fletxa romanent  = 0,53 cm Relació Llum / fletxa = 576,56 
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1.21. Biga tipus 21 
 
 Llum  320 cm. 
 Intereix 70 cm. 
 Volada             210 cm.          
 
1.21.1. Dades del material:          1.21.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.21.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 21 
 

 

 

Del tipus 21 es necessiten: 
 10 bigues "GAL\VAU": GVn-140  (CS35CS)/320 
 

1.21.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 21 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      262,98-  €. 
 (Equivalent a 82,18- €.-/ml. no inclou les volades) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 537 mkp Wx= 27,53 cm3 

Perfil NB: "GVn-140" (Ix= 301,37 cm4 Wx= 42,98 cm3) 
Reacció total R= 672 kp Tracció als cargols = 100 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 149 kp Deflexió inicial dy = 2,74mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 1.249 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 2,2 
  Fletxa romanent  = 0,6 cm Relació Llum / fletxa = 529,8 
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1.22. Biga tipus 22 
 
 Llum  325 cm. 
 Intereix 60 cm. 
           
 
1.22.1. Dades del material:          1.22.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.22.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 22 
 

 

 

Del tipus 22 es necessiten: 
 5 bigues "GAL\VAU": GVn-140  (CS35CS)/325 
 

1.22.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 22 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      262,98-  €. 
 (Equivalent a 80,92- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 475 mkp Wx= 24,35 cm3 

Perfil NB: "GVn-140" (Ix= 301,37 cm4 Wx= 42,98 cm3) 
Reacció total R= 585 kp Tracció als cargols = 87 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 130 kp Deflexió inicial dy = 2,5mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 1.105 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 2,49 
  Fletxa romanent  = 0,55 cm Relació Llum / fletxa = 589,84 
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1.23. Biga tipus 23 
 
 Llum  325 cm. 
 Intereix 60 cm. 
           
 
1.23.1. Dades del material:          1.23.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.23.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 23 
 

 

 

Del tipus 23 es necessiten: 
 5 bigues "GAL\VAU": GVn+5-140  (CS35CS)/325 
 

1.23.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 23 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      288,58-  €. 
 (Equivalent a 88,79- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 475 mkp Wx= 24,35 cm3 

Perfil NB: "GVn+5-140" (Ix= 340,63 cm4 Wx= 44,34 cm3) 
Reacció total R= 585 kp Tracció als cargols = 87 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 130 kp Deflexió inicial dy = 2,21mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 1.071 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 2,57 
  Fletxa romanent  = 0,49 cm Relació Llum / fletxa = 667,35 

Pressupost “GAL\VAU” Referència GV-10297,2 
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1.24. Biga tipus 24 
 
 Llum  341 cm. 
 Intereix 55 cm. 
           
 
1.24.1. Dades del material:          1.24.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.24.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 24 
 

 

 

Del tipus 24 es necessiten: 
 11 bigues "GAL\VAU": GVn-140  (CS10/20/10CS)/341 
 

1.24.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 24 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      361,76-  €. 
 (Equivalent a 106,09- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 479 mkp Wx= 24,56 cm3 

Perfil NB: "GVn-140" (Ix= 301,37 cm4 Wx= 42,98 cm3) 
Reacció total R= 562 kp Tracció als cargols = 84 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 135 kp Deflexió inicial dy = 2,64mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 1.114 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 2,47 
  Fletxa romanent  = 0,61 cm Relació Llum / fletxa = 557,19 
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1.25. Biga tipus 25 
 
 Llum  341 cm. 
 Intereix 65 cm. 
           
 
1.25.1. Dades del material:          1.25.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.25.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 25 
 

 

 

Del tipus 25 es necessiten: 
 10 bigues "GAL\VAU": GVn+10-140  (CS10/20/10CS)/341 
 

1.25.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 25 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      432,52-  €. 
 (Equivalent a 126,84- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 566 mkp Wx= 29,02 cm3 

Perfil NB: "GVn+10-140" (Ix= 382,96 cm4 Wx= 47,03 cm3) 
Reacció total R= 664 kp Tracció als cargols = 99 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 159 kp Deflexió inicial dy = 2,45mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 1.203 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 2,29 
  Fletxa romanent  = 0,57 cm Relació Llum / fletxa = 599,3 
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1.26. Biga tipus 26 
 
 Llum  350 cm. 
 Intereix 65 cm. 
           
 
1.26.1. Dades del material:          1.26.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.26.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 26 
 

 

 

Del tipus 26 es necessiten: 
 12 bigues "GAL\VAU": GVn-160  (CS10/20/10CS)/350 
 

1.26.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 26 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      395,78-  €. 
 (Equivalent a 113,08- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 597 mkp Wx= 30,61 cm3 

Perfil NB: "GVn-160" (Ix= 436,74 cm4 Wx= 54,41 cm3) 
Reacció total R= 682 kp Tracció als cargols = 102 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 165 kp Deflexió inicial dy = 2,36mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 1.097 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 2,51 
  Fletxa romanent  = 0,55 cm Relació Llum / fletxa = 631,77 
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1.27. Biga tipus 27 
 
 Llum  375 cm. 
 Intereix 65 cm. 
           
 
1.27.1. Dades del material:          1.27.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.27.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 27 
 

 

 

Del tipus 27 es necessiten: 
 1 bigues "GAL\VAU": GVn-160  (CS10/20/10CS)/375 
 

1.27.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 27 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      395,78-  €. 
 (Equivalent a 105,54- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 685 mkp Wx= 35,12 cm3 

Perfil NB: "GVn-160" (Ix= 436,74 cm4 Wx= 54,41 cm3) 
Reacció total R= 731 kp Tracció als cargols = 109 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 182 kp Deflexió inicial dy = 3,03mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 1.258 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 2,19 
  Fletxa romanent  = 0,73 cm Relació Llum / fletxa = 513,7 
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1.28. Biga tipus 28 
 
 Llum  375 cm. 
 Intereix 65 cm. 
           
 
1.28.1. Dades del material:          1.28.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.28.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 28 
 

 

 

Del tipus 28 es necessiten: 
 1 bigues "GAL\VAU": GVg+5-140  (CS10/20/10CS)/375 
 

1.28.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 28 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      407,89-  €. 
 (Equivalent a 108,77- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 685 mkp Wx= 35,12 cm3 

Perfil NB: "GVg+5-140" (Ix= 432,6 cm4 Wx= 56,17 cm3) 
Reacció total R= 731 kp Tracció als cargols = 109 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 182 kp Deflexió inicial dy = 3,06mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 1.219 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 2,26 
  Fletxa romanent  = 0,74 cm Relació Llum / fletxa = 508,82 
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1.29. Biga tipus 29 
 
 Llum  458 cm. 
 Intereix 55 cm. 
           
 
1.29.1. Dades del material:          1.29.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.29.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 29 
 

 

 

Del tipus 29 es necessiten: 
 14 bigues "GAL\VAU": GVn-180  (CS15/20/15CS)/458 
 

1.29.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 29 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      488,25-  €. 
 (Equivalent a 106,6- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 865 mkp Wx= 44,35 cm3 

Perfil NB: "GVn-180" (Ix= 788,32 cm4 Wx= 85,53 cm3) 
Reacció total R= 755 kp Tracció als cargols = 113 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 172 kp Deflexió inicial dy = 3,42mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 1.011 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 2,72 
  Fletxa romanent  = 0,76 cm Relació Llum / fletxa = 601,84 
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1.30. Biga tipus 30 
 
 Llum  458 cm. 
 Intereix 65 cm. 
           
 
1.30.1. Dades del material:          1.30.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.30.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 30 
 

 

 

Del tipus 30 es necessiten: 
 15 bigues "GAL\VAU": GVn+5-180  (CS15/20/15CS)/458 
 

1.30.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 30 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      533,68-  €. 
 (Equivalent a 116,52- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 1.022 mkp Wx= 52,4 cm3 

Perfil NB: "GVn+5-180" (Ix= 884,93 cm4 Wx= 92,84 cm3) 
Reacció total R= 893 kp Tracció als cargols = 133 kp 

Càlcul del prefletxat 
Força de prefletxat = P= 203 kp Deflexió inicial dy = 3,6mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 1.100 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 2,5 
  Fletxa romanent  = 0,8 cm Relació Llum / fletxa = 571,07 
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1.31. Biga tipus 31 
 
 Llum  560 cm. 
 Intereix 60 cm. 
           
 
1.31.1. Dades del material:          1.31.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.31.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 31 
 

 

 

Del tipus 31 es necessiten: 
 9 bigues "GAL\VAU": GVg-200  (CS20/20/20CS)/560 
 

1.31.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 31 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      600,77-  €. 
 (Equivalent a 107,28- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 1.411 mkp Wx= 72,35 cm3 

Perfil NB: "GVg-200" (Ix= 1.329,
49 cm4 Wx= 126,64 cm3) 

Reacció total R= 1.008 kp Tracció als cargols = 151 kp 
Càlcul del prefletxat 

Força de prefletxat = P= 219 kp Deflexió inicial dy = 5,03mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 1.114 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 2,47 
  Fletxa romanent  = 1,1 cm Relació Llum / fletxa = 508,63 
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1.32. Biga tipus 32 
 
 Llum  560 cm. 
 Intereix 60 cm. 
           
 
1.32.1. Dades del material:          1.32.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.32.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 32 
 

 

 

Del tipus 32 es necessiten: 
 9 bigues "GAL\VAU": GVg+5-200  (CS20/20/20CS)/560 
 

1.32.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 32 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      655,09-  €. 
 (Equivalent a 116,98- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 1.411 mkp Wx= 72,35 cm3 

Perfil NB: "GVg+5-200" (Ix= 1.490,
37 cm4 Wx= 144,03 cm3) 

Reacció total R= 1.008 kp Tracció als cargols = 151 kp 
Càlcul del prefletxat 

Força de prefletxat = P= 219 kp Deflexió inicial dy = 4,48mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 979 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 2,81 
  Fletxa romanent  = 0,98 cm Relació Llum / fletxa = 570,26 
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1.33. Biga tipus 33 
 
 Llum  582 cm. 
 Intereix 65 cm. 
           
 
1.33.1. Dades del material:          1.33.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.33.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 33 
 

 

 

Del tipus 33 es necessiten: 
 2 bigues "GAL\VAU": GVg-220  (CS20/10+15/20CS)/582 
 

1.33.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 33 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      804,67-  €. 
 (Equivalent a 138,26- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 1.651 mkp Wx= 84,65 cm3 

Perfil NB: "GVg-220" (Ix= 2.353,
37 cm4 Wx= 204,26 cm3) 

Reacció total R= 1.134 kp Tracció als cargols = 170 kp 
Càlcul del prefletxat 

Força de prefletxat = P= 251 kp Deflexió inicial dy = 3,57mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 808 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 3,4 
  Fletxa romanent  = 0,79 cm Relació Llum / fletxa = 740,46 
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1.34. Biga tipus 34 
 
 Llum  590 cm. 
 Intereix 65 cm. 
           
 
1.34.1. Dades del material:          1.34.2. Estat de càrregues: 
 

 
1.34.3. El càlcul d’una biga "GAL\VAU" tipus 34 
 

 

 

Del tipus 34 es necessiten: 
 2 bigues "GAL\VAU": GVg-220  (CS20/10+15/20CS)/590 
 

1.34.4. El preu d’una biga "GAL\VAU" tipus 34 
 

Preu de la biga muntada a l’obra:      804,67-  €. 
 (Equivalent a 136,38- €.-/ml. ) 

 

Tipus d’acer                    = 
Galvanitzat DX 51 D+Z 

Mòdul d’elasticitat        E = 
2.100.000 Kp/cm2 

Límit elàstic          sigma = 
2.750 Kp / cm2 

Factor seguretat mínim  Fs = 
         1,41 

 
 pes propi del sostre 200 kp/m2 

 pes de l’enrajolat 0 kp/m2 

 pes del cel ras 0 kp/m2 
 pes d’envans  0 kp/m2 

  
Pesos morts Total 200 kp/m2 
 
Sobrecàrregues d’ús  400 kp/m2 
 
Càrrega total  600 kp/m2 

Tria del perfil 
Moment màxim calculat M= 1.696 mkp Wx= 86,96 cm3 

Perfil NB: "GVg-220" (Ix= 2.353,
37 cm4 Wx= 204,26 cm3) 

Reacció total R= 1.150 kp Tracció als cargols = 172 kp 
Càlcul del prefletxat 

Força de prefletxat = P= 256 kp Deflexió inicial dy = 3,76mm 

Comprovacions 
  Sigma de treball  = 830 kp/cm2 Factor seguretat  FS = 3,31 
  Fletxa romanent  = 0,83 cm Relació Llum / fletxa = 710,84 
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2. Relació de components 
 
Per al muntatge pressupostat fan falta les següents bigues: 
 

Tipus Concepte Quantitat  
 
 1 GVg+5-120  (CS15CS)/134 4 
 2 GVg-120  (CS15CS)/134 4 
 3 GVg-120  (CS20CS)/190 2 
 4 GVg-120  (CS20CS)/193 1 
 5 GVg+5-120  (CS20CS)/193 1 
 6 GVg+10-120  (CS25CS)/210 2 
 7 GVg-120  (CS25CS)/210 2 
 8 GVg+5-120  (CS25CS)/235 1 
 9 GVg-120  (CS25CS)/235 1 
 10 GVg-120  (CS25CS)/248 2 
 11 GVg+10-120  (CS25CS)/248 2 
 12 GVg-120  (CS30CS)/253 16 
 13 GVg+10-120  (CS30CS)/253 15 
 14 GVg-120  (CS30CS)/265 1 
 15 GVg+5-120  (CS30CS)/265 1 
 16 GVg-120  (CS30CS)/267 2 
 17 GVg+10-120  (CS30CS)/267 2 
 18 GVg-120  (CS30CS)/288 1 
 19 GVg-120  (CS35CS)/305 6 
 20 GVg+5-120  (CS35CS)/305 6 
 21 GVn-140  (CS35CS)/320 10 
 22 GVn-140  (CS35CS)/325 5 
 23 GVn+5-140  (CS35CS)/325 5 
 24 GVn-140  (CS10/20/10CS)/341 11 
 25 GVn+10-140  (CS10/20/10CS)/341 10 
 26 GVn-160  (CS10/20/10CS)/350 12 
 27 GVn-160  (CS10/20/10CS)/375 1 
 28 GVg+5-140  (CS10/20/10CS)/375 1 
 29 GVn-180  (CS15/20/15CS)/458 14 
 30 GVn+5-180  (CS15/20/15CS)/458 15 
 31 GVg-200  (CS20/20/20CS)/560 9 
 32 GVg+5-200  (CS20/20/20CS)/560 9 
 33 GVg-220  (CS20/10+15/20CS)/582 2 
 34 GVg-220  (CS20/10+15/20CS)/590 2 
 
 
Formades amb els següents components: 
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• Perfils  
 

   4    GVg-120 (E15) 
   3    GVg-120 (E20) 
   5    GVg-120 (E25) 
   9    GVg-200 (C20) 
   4    GVg-220 (C10+15) 
   1    GVg+5-140 (C20) 
   9    GVg+5-200 (C20) 
  11    GVn-140 (C20) 
  13    GVn-160 (C20) 
  14    GVn-180 (C20) 
  10    GVn+10-140 (C20) 
  15    GVn+5-180 (C20) 
  30    GVn+5-180 (E15) 
   5    GVn+5-140 (E35) 
  20    GVn+10-140 (E10) 
  28    GVn-180 (E15) 
  26    GVn-160 (E10) 
  10    GVn-140 (E25) 
  15    GVn-140 (E35) 
  22    GVn-140 (E10) 
  18    GVg+5-200 (E20) 
   2    GVg+5-140 (E10) 
   4    GVg+5-120 (E15) 
   1    GVg+5-120 (E20) 
   1    GVg+5-120 (E25) 
   1    GVg+5-120 (E30) 
   6    GVg+5-120 (E35) 
   4    GVg+10-120 (E25) 
  17    GVg+10-120 (E30) 
   8    GVg-220 (E20) 
  18    GVg-200 (E20) 
  20    GVg-120 (E30) 
   6    GVg-120 (E35) 
 

 
• Suports  

 
  20    GV+10-140 (CS) 
  28    GV-180 (CS) 
  26    GV-160 (CS) 
  10    GV-140 (VS) 
  42    GV-140 (CS) 
  18    GV+5-200 (CS) 
  30    GV+5-180 (CS) 
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  12    GV+5-140 (CS) 
  26    GV+5-120 (CS) 
  42    GV+10-120 (CS) 
   8    GVg-220 (CS) 
  18    GV-200 (CS) 
  76    GV-120 (CS) 
 

 
• Altres peces 
 

 
  58   SE 007 
   2    SE 001 
   2    SE 005 
 6,4   SE 002 
 

 
Les peces o solucions especials que poguessin fer falta per resoldre muntatges 
problemàtics, deguts a la configuració de l’obra, seran facturats de forma 
complementària. 
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3. Pressupost "GAL\VAU” 
 
El cost del muntatge "GAL\VAU" estudiat serà: 
 
Tipus Concepte  Quantitat  Preu Total 
 
1 GVg+5-120  (CS15CS)/134 4 227,93 € 911,72 € 
2 GVg-120  (CS15CS)/134 4 197,47 € 789,88 € 
3 GVg-120  (CS20CS)/190 2 205,31 € 410,62 € 
4 GVg-120  (CS20CS)/193 1 205,31 € 205,31 € 
5 GVg+5-120  (CS20CS)/193 1 238,89 € 238,89 € 
6 GVg+10-120  (CS25CS)/210 2 289,61 € 579,22 € 
7 GVg-120  (CS25CS)/210 2 213,25 € 426,50 € 
8 GVg+5-120  (CS25CS)/235 1 247,35 € 247,35 € 
9 GVg-120  (CS25CS)/235 1 213,25 € 213,25 € 
10 GVg-120  (CS25CS)/248 2 213,25 € 426,50 € 
11 GVg+10-120  (CS25CS)/248 2 289,61 € 579,22 € 
12 GVg-120  (CS30CS)/253 16 221,19 € 3.539,04 € 
13 GVg+10-120  (CS30CS)/253 15 302,12 € 4.531,80 € 
14 GVg-120  (CS30CS)/265 1 221,19 € 221,19 € 
15 GVg+5-120  (CS30CS)/265 1 257,03 € 257,03 € 
16 GVg-120  (CS30CS)/267 2 221,19 € 442,38 € 
17 GVg+10-120  (CS30CS)/267 2 302,12 € 604,24 € 
18 GVg-120  (CS30CS)/288 1 221,19 € 221,19 € 
19 GVg-120  (CS35CS)/305 6 229,03 € 1.374,18 € 
20 GVg+5-120  (CS35CS)/305 6 266,68 € 1.600,08 € 
21 GVn-140  (CS35CS)/320 10 262,98 € 2.629,80 € 
22 GVn-140  (CS35CS)/325 5 262,98 € 1.314,90 € 
23 GVn+5-140  (CS35CS)/325 5 288,58 € 1.442,90 € 
24 GVn-140  (CS10/20/10CS)/341 11 361,76 € 3.979,36 € 
25 GVn+10-140  (CS10/20/10CS)/341 10 432,52 € 4.325,20 € 
26 GVn-160  (CS10/20/10CS)/350 12 395,78 € 4.749,36 € 
27 GVn-160  (CS10/20/10CS)/375 1 395,78 € 395,78 € 
28 GVg+5-140  (CS10/20/10CS)/375 1 407,89 € 407,89 € 
29 GVn-180  (CS15/20/15CS)/458 14 488,25 € 6.835,50 € 
30 GVn+5-180  (CS15/20/15CS)/458 15 533,68 € 8.005,20 € 
31 GVg-200  (CS20/20/20CS)/560 9 600,77 € 5.406,93 € 
32 GVg+5-200  (CS20/20/20CS)/560 9 655,09 € 5.895,81 € 
33 GVg-220  (CS20/10+15/20CS)/582 2 804,67 € 1.609,34 € 
34 GVg-220  (CS20/10+15/20CS)/590 2 804,67 € 1.609,34 € 
 Preparació i transport     1 900,00 € 900,00 € 

     
     
  Total d’execució material 67.326,90 € 
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 Amb un preu promig de subministrament i muntatge de:  
 
 67.326,90- € / 178 bigues = 378,24- €. per biga 
 67.326,90- € / 617,96 metres = 108,95- €. per ml 

 
 

VOLADES: 
 
Tipus  Concepte  Quantitat  Preu Total 
 
21 GVn-140  (CS35VS25)/320v210 10 364,28 € 3.642,80 € 

     
     

 Total volades: 3.642,80 € 
 

  
PECES ESPECIALS: 
 
 
Tipus 

d’unitat 
Concepte  Quantitat  Preu Total 

 
Ut. SE 007 58 35,72 € 2.071,76 € 
Ut. SE 001 2 46,58 € 93,16 € 
Ut. SE 005 2 153,13 € 306,26 € 
Ml. SE 002 6,40 59,07 € 378,05 € 

     
     

 Total peces especials: 2.849,23 € 
 

 Total pressupost 73.818,93 € 
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Els preus que s’indiquen en aquest pressupost són els del subministrament i muntatge de 

les bigues en la data de referència (17 de desembre de 2010). Un retard en la firma del 

contracte podria comportar la seva variació per a adaptar-se a les evolucions del mercat 

laboral i de les matèries primeres. 

 

A efectes de control d’estibes i valoracions parcials es considerarà que una meitat dels 

preus corresponen al material i l’altra al muntatge. 

 

Les condicions de pagament escandallades són: un 30% a la firma del contracte, un 40% a 

l’inici del muntatge, feta l’estiba de material  i el 30% restant al finalitzar el muntatge de les 

bigues. Qualsevol variació d’aquestes condicions haurà de pactar-se en el contracte i 

comportarà la compensació de les corresponents despeses financeres. 

 

El total d’execució material no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit, IVA, que serà carregat en 

cada liquidació. 
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Annex 1 
 
 
 
 
 

Treballs previs al muntatge de la biga NOU\BAU 
(A càrrec del constructor) 
 

 
 

11..  Protecció de marcs, portes, terra i tot aquell mobiliari que no pugui retirar-se de la 
zona de treball. 

 
 
 
22..  Enderroc de l’actual cel ras per tal de tenir accés a les biguetes a reforçar: 
 

 
 
 

33..  Desviar les possibles instal·lacions que per la seva ubicació molestin pel muntatge de 
la biga de reforç o la col·locació dels seus suports a les parets mestres o jàsseres. 

 
 
 
44..  Trencar linealment la part superior dels envans que degut a la seva situació no 

permetin el pas o la col·locació dels perfils de reforç NOU\BAU. 
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55..  Preparar els dos caps de les biguetes deixant la zona del suport pel perfil de reforç neta 

i plana. Aquesta haurà d’estar exempta de restes de pasta de guix i no podrà presentar 
cap sortint. Si fos necessari es farà un fratassat de ciment pòrtland en aquesta zona 
(una vegada s’hagi tret el guix en cas d’existir aquest). Les mides aproximades són les 
que s’indiquen en el següent croquis: 

 

 
a =20cm 
b =45cm 

 
 

66..  Realitzar uns petits forats en la part superior dels envans per tal de permetre el pas dels 
perfils de reforç quan aquests els travessin, les mides seran aproximadament les que 
s’indiquen en el següent croquis: 

 

 
a =20cm 

  b =45cm 
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Treballs posteriors al muntatge de la biga NOU\BAU 
(A càrrec del constructor) 

 
 

77..  Rejuntat amb morter de ciment pòrtland de l’aleta del perfil NOU\BAU contra el 
sostre: 
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Treballs auxiliars al reforç "NOU\BAU" a realitzar pel 
constructor. 
 
 
Treballs previs al muntatge de la biga de volada NOU\BAU a càrrec del constructor 

 
 

88..  Practicar uns forats a la paret de la jàssera on es recolzen les bigues en 
volada a cada costat del cap de la biga per poder passar els tubs de reforç de 
la volada. 

 

 
 
 
 
 
 
99..  Col·locar els tubs subministrats per NOU\BAU en els forats fets, de manera 

que sobresurtin per igual a cada costat de la paret. Aquests tubs s’han de 
nivellar i rejuntar amb morter sense retracció. 
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Suport amb biaix (SE 007) 
 
 
Descripció del problema. 
La situació que ens hem de trobar per aplicar aquesta solució especial és una paret 
amb una paret o jàssera no perpendicular a la bigueta a reforçar, és a dir, 
esbiaixada. El conflicte apareix perquè el suport estàndard de la biga NOU/BAU 
necessita un parament completament pla, vertical i ortogonal per poder-s’hi recolzar i 
ancorar, i en aquesta cas es troba amb una certa inclinació. 
 
 
Croquis del cas concret. 
A la figura adjunta es pot apreciar l’esquema de la situació que ens origina el 
problema. La bigueta malmesa no té una paret perpendicular a la biga en el seu 
extrem, de manera que el suport és impossible de col·locar tal com es fa 
habitualment. Això comporta l’aplicació d’una solució especial que implicarà aplicar 
una variació del suport estàndard. 

 
 

parament 

Bigueta a 
reforçar 

 
 

 
Capacitat resistent de la solució. 
Cal garantir la capacitat resistent enfront als requeriments tal com ho faria el suport 
estàndard que li correspongués. La xapa dels element que conformen la solució 
especial tindrà les mateixes característiques mecàniques que tindria el suport 
estàndard. La soldadura entre tots els elements ens dona un resistència del conjunt 
amb total garantia. 



Pressupost “GAL\VAU” Referència GV-10297,2 

de renovació de bigues, al carrer Pelai, núm. 38 de Barcelona per a 
Tiprus S.A. 
 
 

Pressupost "GAL\VAU". Ref. GV-10297,2 Sistemes de Reforç Actiu, SL  – Pàgina 49 

La solució especial 
 
Aquesta solució especial consta d’una placa a la paret (placa biaix) i unes tires de 
xapa de 10cm d’ample, que serviran d’unió soldada entre el perfil de reforç i la placa 
ancorada al parament. Sempre es compta amb el perfil de reforç com a part de la 
solució especial, ja que s’hi soldaran les tires de biaix. 
 
En tractar-se d’una paret esbiaxiada respecte la direcció de la bigueta, la col·locació 
del suport estàndard és inviable per temes d’alineació amb el perfil. El concepte 
bàsic és la construcció del suport unint la placa de paret amb el perfil mitjançant la 
soldadura de dos o tres tires de xapa (tires biaix) 
 

 
 

 

Placa biaix 
Tires de biaix 

 
 

                   elements que conformen el suport especial 
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                      Elements del suport especial emmetxats 
 
 
 
 
Metodologia 
El primer pas serà presentar la placa de biaix al parament per veure que la projecció 
del perfil entra dins del a superfície que aquesta abraça. Un cop situada, s’acorarà 
amb quatre tacs químics. 
 
A continuació es procedirà al prefletxat de la biga de reforç i, un cop estigui a la 
pressió calculada, es soldaran les tires de biaix: a testa i en perpendicular a la placa 
biaix i amb solapament sobre els laterals i la base del perfil NB. La soldadura haurà 
de ser en tots els contorns que es trobin en el contacte de xapes per garantir-ne la 
màxima resisténcia.  
 
 
 
Preparació prèvia 
És necessari que la jàssera o paret de càrrega que suporta la solució es trobi en 
perfecte estat i que la superfície d’ancoratge d’aquesta sigui plana, per tal de garantir 
un bon recolzament de la placa sobre la paret.  
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Càlcul 
Aquesta solució especial no requereix un càlcul específic ja que els elements que 
s’hi utilitzen son fets amb un gruix de xapa que garanteix la mateixa resistència a 
flexió que tindria el suport estàndard i el perfil. Pels esforços tallants, es té en 
compte que els cordons de soldadura tenen més resistència que el metall base 
(proves experimentals realitzades a ECA), per tant es pot assegurar la seva 
capacitat resistent. 
 
Las resistències de soldadura son aproximadament las següents: 
Soldadura transversal:   760 kp/cm 
Soldadura longitudinal:   385 kp/cm 
Això ocasiona que el trencament de la soldadura sigui sempre al metall base. 
 
Cal tenir en compte que el suport de la biga de reforç serà “encastat”, de nus fix. En 
el moment que treballem amb xapes d’acer mai es pot garantir un empotrament 
perfecte, ja que l’elasticitat dels conjunts soldats fa que es pugui considerar com un 
punt articulat. El resultat seria semblant al d’una biga recolzada, tal com es calcula 
per la solució estàndard NOU\BAU. 
 
Limitacions d’ús 
En cas de trobar una paret amb una inclinació exagerada, que ens pugui fer dubtar 
de la solució a priori, s’estudiarà el cas concret per decidir com s’ha de tractar. Per la 
resta de casos, la garantia de funcionalitat serà la mateixa. 
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Fotos 
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Suport cantonada (SE 001) 
 
 
Descripció del problema. 
La situació que ens hem de trobar per aplicar aquesta solució especial és una paret 
amb graó vertical o cantonada. El conflicte apareix perquè el suport estàndard de la 
biga NOU/BAU necessita un parament completament pla i vertical per poder-s’hi 
recolzar i ancorar, i en aquesta cas es troba amb un graó. 
 
 
Croquis del cas concret. 
A la figura adjunta es pot apreciar l’esquema de la situació que ens origina el 
problema. La bigueta malmesa no té una paret plana a l’extrem i s’hi troba una 
cantonada, de manera que el suport és impossible de col·locar tal com es fa 
habitualment. Això comporta l’aplicació d’una solució especial que implicarà 
modificar el suport estàndard. 
 

 
 
 
Capacitat resistent de la solució. 
Cal garantir la capacitat resistent enfront als requeriments tal com ho faria el suport 
estàndard que li correspongués. Serà necessari tenir en compte la modificació de la 
secció del perfil de reforç, així com l’estat final de la peça suport, però no suposaran 
grans canvis ja que es tracta d’un graó de petites dimensions (màxim 7cm).  
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La solució especial 
(Suport cantonada) 
 
Aquesta solució especial consta d’un suport partit horitzontalment i un perfil de reforç 
adaptat a la forma exacta de la cantonada.  
 
En tractar-se d’un graó petit, el suport partit tindrà la base com a zona de contacte 
entre les dues parts, i aquestes es soldaran per donar-li estabilitat. En soldar les 
dues peces obtindrem una única peça suport que mantindrà les característiques del 
suport original ja que la resistència de la soldadura supera a la del propi metall base. 
De tota manera, en el moment que variem la secció del perfil NOU\BAU, hi 
col·locarem un rigidizador a l’extrem per garantir-ne l’estabilitat i evitar 
abonyegaments. 
 
 
 
 

Suport partit 

Rigiditzador 

Perfil retallat 

 
 elements que conformen el suport especial 
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Soldadura 

 
           Elements del suport especial emmetxats 
 
 
Metodologia 
En funció de la situació de la biga de reforç respecte al graó vertical, es determinarà 
la línia de tall per partir el suport, ja que cada solució pot presentar condicions 
diferents. Per altra banda, les soldadures es realitzaran un cop presentat el suport 
partit sobre el graó per tal d’obtenir un correcte acoblament. 
 
Un cop finalitzat el muntatge previ, es realitzarà el pretensat de la biga amb els 
suports especials col·locats i, quan s’hagi aplicat l’esforç calculat, es realitzaran els 
ancoratges per fixar-lo al parament. Finalment s’hi soldarà el rigiditzador, just al límit 
amb el suport partit. 
 
 
Preparació prèvia 
És necessari que la jàssera o paret de càrrega que suporta la solució es trobi en 
perfecte estat i que la superfície d’ancoratge d’aquesta sigui plana. Serà 
imprescindible considerar la possibilitat de repicar el graó que origina el conflicte, 
creant així una superfície plana i uniforme i evitant l’aplicació de la solució especial, 
facilitant molt l’operativa dels muntadors. 
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Càlcul 
Aquesta solució especial no requereix un càlcul específic perquè respecta 
notablement les característiques resistents del suport original. A més, el rigiditzador 
evitarà qualsevol comportament anòmal del perfil de reforç. 
 
Limitacions d’ús 
Aquesta solució especial només es podrà aplicar en el cas concret que el graó 
vertical de la paret o jàssera no tingui una profunditat superior a 7cm. En el moment 
que el graó tingui una dimensió major haurem d’aplicar la solució del suport de 
cantonada amb dintell. 
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Fotos 

 
-Salvatubs a l’extrem de la biga 
(SE 005) 
 
Descripció del problema. 
La solució especial presentada es 
planteja pel conflicte que genera tenir 
un baixant molt a prop del cap de la 
biga. 

 
Cap la possibilitat de trobar-se amb  casos 
diversos dins de la mateixa situació i això fa 
que cada reforç sigui un cas a part. El tub 
baixant pot estar més o menys a prop de la 
bigueta a reforçar, i això provocarà que la 
solució del “salvatubs” tingui un 
dimensionat individualitzat per a cada 
reforç. 
 
 

D 

Pressupost “GAL\VAU” Referència GV-10297,2 

de renovació de bigues, al carrer Pelai, núm. 38 de Barcelona per a 
Tiprus S.A. 
 
 

Pressupost "GAL\VAU". Ref. GV-10297,2 Sistemes de Reforç Actiu, SL  – Pàgina 58 

El Croquis del cas concret amb les  mesures necessàries. 
El grau de problema que representa i, per tant, la solució que s’haurà d’utilitzar, 
dependrà de la distància  “D” entre el baixant i la biga vella i, també de la distància 
entre la paret i el baixant. La solució  ha de ser per a qualsevol distància y per a 
qualsevol perfil. 
 
 
 
Les cargues previstes pel tècnic de l’obra. 
La solució ha de ser genèrica, per ser utilitzada amb qualsevol perfil i en qualsevol 
situació, i, per això, és necessari que la solució no representi, en el punto de pas del 
baixant, cap tipus de minoració de las característiques de la reparació i, en tot cas, 
restitueixi totalment les característiques del perfil de reforç. 
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La solució especial. 
 
Aquesta  solució especial consta d’un suport i un perfil retallats, un tub estructural, 
una braga que ho fa rígid i una “ela” de reforç. 
  
El fet de trobar un baixant enganxat al recolzament, just al costat de l’extrem de la 
bigueta, ens impedeix col·locar el suport estàndard de  la solució NOU\BAU i no hi 
ha cabuda al perfil de reforç degut a la seva amplada. Això obliga a retallar ambdós 
elements per adaptar el reforç  a les condicions de l’obra. 
 
El suport s’ha de retallar ajustant a l’espai que existeix entre la bigueta i el baixant i 
majoritàriament es prescindirà de tot el seu lateral, tal i com mostra la figura adjunta:  

 
Suport  retallat 

 
De la mateixa manera que es retalla el suport, s’haurà de fer amb el perfil de reforç, 
adaptant-lo a les dimensions del baixant. Una possible disposició es mostra a la següent 
figura: 
 

 

 
Perfil retallat 
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Per a solucionar la pèrdua de secció del perfil NOU\BAU a la zona de l’extrem de la bigueta, 
es reforçarà el sistema mitjançant un tub estructural, calculat a mida per a cada cas concret. 
La posició d’aquest tub dependrà de la situació del conjunt i dels requeriments de l’obra, de 
manera que es podrà col·locar per dintre o per fora del perfil i en posició plana o horitzontal. 
A la vegada, s’ha de soldar una braga que ho faci rígid al perfil, just a la zona de retall, que 
és la més vulnerable a possibles abonyegaments en el moment del prefletxat. Dits elements 
es mostren a continuació: 
 

         
Braga rígidizadora     Tub estructural 
 
Finalment, per a contrarestar la pèrdua de dos dels ancoratges del suport estàndard s’ha de 
que col·locar una “ela” de reforç per sota de la solució especial y fixar-la al recolzament amb 
dos ancoratges químics. 
 

 
Ela 

 
La “ela” de reforç compensa la modificació del suport a nivell d’ancoratge i el tub estructural 
ho fa amb la pèrdua de secció del perfil de reforç. El conjunt de la solució especial requereix 
que els elements estiguin soldats entre ells creant un cós monolític  a l’extrem de la biga.  
 
Metodologia. 
 
El muntatge de la solució especial haurà de seguir un ordre concret. La primera operació és 
realitzar els retalls de suport i perfil ajustats a les dimensions del baixant conflictiu.  
A continuació es soldarà la braga al perfil just al límit del retall, per assegurar la rigidesa al 
punt afectat per el canvi de secció. Una vegada fet rígid el conjunt, es presenta el conjunt de 
solucions especials, i es col·locarà el tub per la part inferior, o a l’interior del perfil NB 
(depenent de la situació i  dels requisits de l’obra). Es soldaran tots els elements per a que 
passin a formar un cós únic. Posteriorment, es realitza el prefletxat de la biga. I en el 
moment que s’arribi a l’esforç calculat es realitzarà l’ancoratge del suport partit i es col·locarà 
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la ela soldada a la part inferior del tub (en el cas que s’hagi col·locat per sota) o a la base del 
suport partit (si el tub va per dintre), i s’ancorarà al recolzament mitjançant dos tacs químics.  
L’esquema de muntatge es mostra a la següent figura: 
 
 

 
Elements de la solució especial (vista lateral 1) 
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                        Elements de la solució especial (vista lateral 2) 
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                          Elements acoblats de la solució especial 
 

Càlcul. 
Par saber quin tub s’ha de col·locar, es farà un estudi individualitzat per a cada cas, 
depenent de les mides del baixant, les càrregues sobre el forjat, el perfil NOU\BAU 
seleccionat, etc. Es calcularà els esforços soferts pel reforç a la zona del retall del perfil i es 
compensarà amb la col·locació del tub.  
 
Des del punt de vista de càlcul, es considerarà la secció conjunta del perfil retallat i el tub de 
reforç (veure figura) per garantir la resistència de la solució especial. Per a cada cas es 
detallarà quina és la disposició final, ajustada al càlcul.  
 

 
                                    Secció conjunta del perfil retallat i el tub estructural 
 
 
En funció de las sol·licituds del conflicte s’estudiaran diferents possibilitats respecte a la 
col·locació dels tubs de reforç. Es realitzarà el càlcul i es determinarà quina és la millor 
opinió.  
 

Pressupost “GAL\VAU” Referència GV-10297,2 

de renovació de bigues, al carrer Pelai, núm. 38 de Barcelona per a 
Tiprus S.A. 
 
 

Pressupost "GAL\VAU". Ref. GV-10297,2 Sistemes de Reforç Actiu, SL  – Pàgina 64 

Altres possibles disposicions dels tubs: 
 
 

 
Tub en horitzontal exterior 

 

 
 

Tub en horitzontal interior 
 

 
Dentell interior per a perfils amb plec 

 

 
Tub en vertical exterior 

 

 
Dos tubs en vertical exteriors 

 

 
Tub en vertical interior 

 

 
Dos tubs en vertical interiors 
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Fotos 
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Suport cantonada amb dintell (SE 002) 
 
 
Descripció del problema. 
La situació que ens hem de trobar per aplicar aquesta solució especial és una paret 
amb graó vertical o cantonada. El conflicte apareix perquè el suport estàndard de la 
biga NOU/BAU necessita un parament completament pla i vertical per poder-s’hi 
recolzar i ancorar, i en aquesta cas es troba amb un graó. 
 
 
Croquis del cas concret. 
A la figura adjunta es pot apreciar l’esquema de la situació que ens origina el 
problema. La bigueta malmesa no té una paret plana a l’extrem i s’hi troba una 
cantonada, de manera que el suport és impossible de col·locar tal com es fa 
habitualment. Això comporta l’aplicació d’una solució especial que implicarà 
modificar el suport estàndard. 
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Capacitat resistent de la solució. 
Cal garantir la capacitat resistent enfront als requeriments tal com ho faria el suport 
estàndard que li correspongués. Serà necessari tenir en compte la modificació de la 
secció del perfil de reforç, així com l’estat final de la peça suport. Caldrà completar el 
suport amb peces addicionals a causa de la considerable dimensió del graó (més de 
7 cm).  
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La solució especial 
(Suport cantonada amb dintell) 
 
Aquesta solució especial consta d’un suport partit verticalment, una braga 
rigiditzadora, un dintell i un perfil de reforç adaptat a la forma exacta de la 
cantonada.  
 
En tractar-se d’un graó important, les dues parts del suport partit estaran prou 
allunyades com per no poder soldar-les entre elles, per tant, s’haurà de subjectar la 
part retallada del perfil amb un dintell per la part inferior i ancorat a la paret de 
càrrega mitjançant tacs químics. D’aquesta manera la part de la biga de reforç que 
treballa amb mitja secció passarà a treballar com una biga paredera. Serà important 
soldar-hi una braga just al límit de la mossegada del perfil per tal d’assegurar la 
rigidesa del perfil NOU\BAU en la zona afectada per la variació de secció. 
 

 

perfil retallat 

suport partit 
braga 

dintell 

 
     elements que conformen el suport especial 
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                      Elements del suport especial emmetxats 
 
 
Metodologia 
En funció de la situació de la biga de reforç respecte al graó vertical, es determinarà 
la línia de tall per partir el suport, ja que cada solució pot presentar condicions 
diferents. Es realitzarà el retall a mida amb el desnivell i, un cop estigui fet, s’hi 
soldarà la braga rigiditzadora i es presentarà el perfil en la seva posició. Arribat 
aquest punt, es realitzarà l’esforç de prefletxat.  
 
Posteriorment es col·locaran les dues parts del suport i el dintell per soldar-los al 
perfil i collar-los a les parets de càrrega mitjançant els ancoratges químics. 
 
 
Preparació prèvia 
És necessari que la jàssera o paret de càrrega que suporta la solució es trobi en 
perfecte estat i que la superfície d’ancoratge d’aquesta sigui plana.  Si cal, es 
realitzarà un arrebossat amb morter per tal d’aplanar el llarg de tots els paraments.  
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Càlcul 
El càlcul d’aquesta solució especial anirà estretament vinculada amb el de la biga 
paredera, ja que la seva funció i la seva disposició son similars.  
 
La particularitat de la biga paredera NOU/BAU és que recolza una important part de 
l’esforç que pateix sobre la paret de càrrega adjacent. Els tres ancoratges dels 
suports més un mínim de tres ancoratges al llarg de la biga seran suficients per a 
suportar l’esforç a tallant.  
 
 
L’esforç que afectarà a cada espàrrec roscat dels ancoratges químics (F) serà, com a mínim, la 
novena part de la càrrega total de la biga (Q), si es menyspreen els esforços de fregament 
entre el suport i el parament, que poden ser importants donada la pressió dels espàrrecs. 
 
 

F = Q / 9= q · i · L / 9 
 
 
on:  Q  és la càrrega total sobre la biga 
   q  és la càrrega per unitat de superfície del forjat 
  L  és la llum de la biga 
   i   és l’intereix entre biguetes 
 
 
 

F

  

F

 
 
 
 
 
Aquesta força F vertical, la novena part de la càrrega total, és la que haurà de suportar com a 
esforç tallant cada barra roscada i la que haurà de repartir sobre el material del parament.  
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La superfície de càrrega on es repartirà l’esforç al parament serà la corresponent a l’amplada 
del forat (espàrrec + resina) per la profunditat d’aquest. Amb les càrregues verticals la resina 
actua com a repartidor de càrrega: 
  

Àrea de recolzament = øforat· pforat= 1,4 cm · pforat (cm) = 1,4 pforatcm2 

 
on: øforat és el diàmetre de la perforació  
 pforat  és la profunditat de la perforació 
 
D’aquesta manera, la pressió que hauran de suportar els paraments serà: 
 

sparet = [ Q / 9 ] / (1,4 pforat) = (q · i · L ) / (12,6 · pforat)  
 

sparet ≤ Resist. compressió material parament 
 
 
Limitacions d’ús 
L’únic cas en que no es podria aplicar aquesta solució especial seria si la paret adjacent es 
trobés en molt mal estat i no es pogués garantir un correcte ancoratge. 
 
Si el graó vertical no coincidís amb la base del perfil NB no es podria fer el retall per la base i, 
per tant, no hi hauria prou superfície de contacte entre els dos elements (dintell i perfil) com 
per fer una bona soldadura.  
 
És important fer un estudi acurat de la situació de la biga per assegurar una bona aplicació de 
la solució especial. 
 
Referències 

• Parador del Golf, Màlaga (GV-25387) 
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Fotos 
 

 
 



4. PLÀNOLS 
 

4.1. Plànols estat actual. 
 

- EA0_SE_Situació. Emplaçament. 
- EA1_PS_Distribució. Planta Soterrani. 
- EA2_PB_Distribució. Instal·lacions. Planta Baixa. 
- EA3_PP_Distribució. Instal·lacions. Planta Principal. 
- EA4_P1_Distribució. Instal·lacions. Planta Primera. 
- EA5_P2_Distribució. Instal·lacions. Cotes. Planta Segona. 
- EA6_P3_Distribució. Instal·lacions. Cotes. Planta Tercera. 
- EA7_P4_Distribució. Instal·lacions. Cotes. Planta Quarta. 
- EA8_PC_Distribució. Instal·lacions. Pendents. Planta Badalot i Coberta. 
- EA9_FN_Alçad. Façana Nord. 
- EA10_FS_Alçad. Façana Sud. 
- EA11_SL_Secció longitudinal. Alçades escala principal i generals. 

 
4.2. Plànols estat definitiu. 

 
- EF0_PB_Nova distribució. Instal·lacions. Planta Baixa. 
- EF1_PP_Nova distribució. Instal·lacions. Planta Principal. 
- EF2_P1_Nova distribució. Instal·lacions. Planta Primera. 
- EF3_P2 i P3_Nova distribució. Instal·lacions. Planta Segona i Tercera. 
- EF4_P4_Nova distribució. Instal·lacions. Planta Quarta. 
- EF5_PSC_Previció de noves instal·lacions. Planta Badalot. 
- EF6_PC_Pendents cobertes planes i detalls. Planta Coberta. 

 
4.3. Plànols reforç estructural. 

 
- DR1_Reforç estructural. Sostre planta segona. 
- DR2_Reforç estructural. Sostre planta tercera. 
- DR3_Detalls reforç forjat. 
- DR4_Detalls reforç forjat. 

 
4.4. Plànol nou forjat 

 
- DNC_Detalls del forjat nou. Planta sostre quarta.  

 
4.5. Plànols fusteria 

  
- F1_Detall i situació. Planta segon. 
- F2_Detall i situació. Planta tercera. 
- F3_Detall i situació. Planta quarta. 

 

























































5. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 

6. PRESSUPOSTS, PLANIFICACIÓ I CONTROL D’OBRA I GESTIÓ DE RESIDUS. 
 
- Presupuesto derribo y construcción de cubierta y refuerzo estructural c/Pelayo 38, Barcelona. 
- Rendiments de les activats segons mà d’obra i hores totals per activitat. 
- Diagrama Gantt detallat amb els equips corresponents a cada activitat.  
- Diagrama Gantt amb el camí crític. 
- Pesos i volumetries per la gestió de residus de l’obra. 
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CAPITUL DESCRIPCIÓ UA TOTAL RENDIMENTS TREBALLADORS  Dies Codi ITEC

1.1 TRAFEC DE MATERIAL u 1,00

Extracció de porta vestibul , col·locació de porta provicional i tornau a deixar igual u 2,00 Oficial 1a 
fuster

2,00 Ajudant fuster 2,00
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 4,03 h/u 8 h 1,01

Entrada de maquinaria i sortida de maquinaria u 10,00 Manobre 1,00 Camio transp. 7t 0,04
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 1,06 h/u 11 h 1,32

Condicionament de passos de l'obra u 6,00 Oficial 1a 
paleta

1,50 Manobre 1,50
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 3,02 h/u 18 h 2,26

Montatge i desmontatge de monta cargues. u 2,00 Oficial 1a 
montador

2,00 Manobre 2,00 Camio transp. 7t 0,04
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 4,06 h/u 8 h 1,01

1.2 BASTIDA TUBULAR FAÇANA POSTERIOR m2 250,98 Oficial 1a 
montador

0,08 Manobre 0,16 Camio transp. 7t 0,04
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,30 h/m2 74 h 9,25 K1213251

1.3 BASTIDA TUBULAR PATIS INTERIORS m2 511,95 Oficial 1a 
montador

0,08 Manobre 0,16 Camio transp. 7t 0,04
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,30 h/m2 151 h 18,9 K1213251

2.1 ENDERROC DE XAPA I ESTRUCTURA DE XAPA I PERFILS DE FERRO A COBERTA EXISTENT m2 182,00 Manobre 0,15
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,17 h/m2 30 h 3,75 K2153701

2.2 ENDERROC DE FORJAT DE COVERTA ACTUAL m2 142,87

Extracció d'acabat ( es suposa 3 capes de rajola ceràmica catalana) m2 142,87 Manobre 0,15
Manobre 

especialista
0,30

Compresor martell 
pneumatic

0,15
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,62 h/m2 88 h 11 K2148M24

Extracció de cassetons de peces ceràmiques entre bigues m2 142,87 Manobre 0,10
Manobre 

especialista
0,20

Compresor martell 
pneumatic

0,10
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,42 h/m2 59 h 7,41 K2148L24

Enderroc i desmontatge de tabics conillers m2 19,50 Manobre 0,28
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,30 h/m2 6 h 0,72 K2151A01

Extracció de bigues de fusta m 311,40 Manobre 0,50
Manobre 

especialista
0,50 Motoserra 0,70

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,02 1,72 h/m 534 h 66,8 K214D5C1

2.3 ENDERROC DE TERRASSA LATERAL (FINS A FORJAT) m2 39,94 Manobre 0,15
Manobre 

especialista
0,30

Compresor martell 
pneumatic

0,15
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,62 h/m2 25 h 3,07 K2148M24

2.4 ENDERROC DE TABICS ACTUALS DINS DE PLANTA 2,3 I 4. m2 258,99 Manobre 0,29
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,31 h/m2 79 h 9,87 K2161511

2.5 ENDERROC DE TRIBUNES DE PLANTA 2 I 3 (extracció fusteria) m2 31,44 Manobre 0,30
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,32 h/m2 10 h 1,24 K21A1011

2.6 (PV) ENDERROC DE TRIBUNES DE PLANTA 2 I 3 (FORJATS) m2 17,62 Manobre 0,30
Manobre 

especialista
0,30

Compresor martell 
pneumatic

0,10
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,72 h/m2 13 h 1,57

2.7 ENDERROC DE PARETS DE PATI DE LES PLANTES 2 I 3 m2 35,31 Manobre 0,30
Manobre 

especialista
0,30 Martell manual 0,30

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,02 0,92 h/m2 32 h 4,04 K2164771

2.8 ENDERROC DE FORJATS COMPOSTOS PER VOLTA CATALANA COLINDAT A PATI LATERAL I 
CASSETONS CERÀMICS AMB BIGUETES DE FERRO A PATI CENTRAL DE LES PLANTES 2 I 3 m2 16,10 Oficial 1a 

soldador
0,35 Manobre 1,10 EQ tall oxiacetilènic 0,35

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,02 1,82 h/m2 29 h 3,65 K2148AB1

2.9 DESMUTATGE I EXTRACCIÓ DE REFORÇ EXISTENT 2 I 3  (despres del reforç estrutural) PA (m) 300,00 Oficial 1a 
soldador

0,10 Manobre 0,40 EQ tall oxiacetilènic 0,10
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,62 h/m 185 h 23,1 K21485A1

2.10 EXTRACCIÓ DE PAVIMENTS HIDRAULICS ACTUAL FINS A DEIXAR LES BIGUES DE FUSTA 
VISTES DEL TERRA DE PLANTA 3 I 4

m3 (m2) 400,00 Manobre 0,30
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,32 h/m2 126 h 15,8 K2194421

2.11 ENDERROC D'UNA FRANJA D'APROXIMADAMENT 30 CM DELS MURS DE CARGA DE 
PLANTA COBERTA

ml (m3) 3,60 Oficial 1a 
picapedre

1,00 Manobre 7,00
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 8,02 h/m3 29 h 3,61 K214D2H3

2.12 ENDERROC DE CLARABOIA DEL PATI DEL VESTÍBUL ud (m2) 7,50 Oficial 1a 
soldador

0,20 Manobre 0,90 EQ tall oxiacetilènic 0,20
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 1,32 h/m2 10 h 1,23 K2151R01

2.13 ENDERROC DE FALÇ SOSTRE EXISTENT A PATI VESTÍBUL PER POSTERIOR UBICACIÓ DE 
L'ASCENSOR

ud (m2) 18,00 Manobre 0,25
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,27 h/m2 5 h 0,6 K218A410

2.14 ENDERROC DE LAVABO A PATI CENTRAL ud 1,00

Enderroc de forjat m2 3,00 Manobre 1,40
Manobre 

especialista
0,35 Motoserra 0,35

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,02 2,12 h/m2 6 h 0,79 K2144F00

Enderroc de mur m3 1,50 Manobre 6,38
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 6,39 h/m3 10 h 1,2 K2148251

Desmontatge aparells sanitaris ud 2,00 Oficial 1a 
lampista

1,00 Manobre 0,25
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 1,27 h/ud 3 h 0,32 K21JB111

Tapiat de la porta actual d'acces m2 2,25 Oficial 1a 
paleta

0,60 Manobre 0,35
Manobre 

especialista
0,18 Mesclador continu 0,18

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,03 1,34 h/m2 3 h 0,38 K612T5AV

T. RENDIMENTS  TOTAL h.

1. MITJANS 
AUXILIARS

2. 
ENDERROCS



2.15 ENDERROC DE FORJAT D'ESTUDI AL PIS 1r4a ud (m2) 7,60 Manobre 1,00
Manobre 

especialista
0,35 Motoserra 0,35

Gastos auxiliars  ma 
d'obra

0,02 1,72 h/m2 13 h 1,63 K2144F00

2.16 CONTENIDOR DE 7 M3 ud 49,00 Manobre 0,40
Manobre 

especialista
0,40 Camio transp. 7t 0,18

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,02 1,00 h/ud 49 h 6,09

3. 
DESPLAÇAME

NT DE 
MOBILIARI

3.1 DESPLAÇAMENT DE MOVILIARI ud (m) 2,00 Oficial 1a 
muntador

1,60
Ajudant 
muntador

1,60 Manobre 0,50
Gastos auxiliars ma 

d'obra
0,03 3,73 h/m 7 h 0,93 KQ71Y100

4.1 FORMACIÓ DE NOU MURO DE TANCAMENTS A PLANTA 4 PARAL·LEL A FAÇANA m2 29,10 Oficial 1a 
paleta

0,50 Manobre 0,04
Manobre 

especialista
0,18 Fet a obra 0,14

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,03 0,88 h/m2 25 h 3,18 E612B51V

4.2 FORMACIÓ DE NOU TRAM DELS MURS DE CARGA DE PLANTA COBERTA FINS 
ACONSEGUIR LA COTA REQUERIDA

ml (m2) 176,20 Oficial 1a 
paleta

0,50 Manobre 0,04
Manobre 

especialista
0,18 Fet a obra 0,14

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,03 0,88 h/m2 154 h 19,3 E612B51V

4.3 CONSTRUCCIÓ DE CERCOL PERIMETRAL DE FORMIGÓ ARMAT A LA PART SUPERIOR DELS 
MURS DE CARGA DE LA PLANTA 4 ml 70,48

Formigó per a cèrcol m3 2,85 Oficial 1a 
paleta

0,50 Manobre 0,50 Fet a obra 0,14
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 1,17 h/m3 3 h 0,42 E45817C4

Armadura per a cèrcol kg 295,00 Oficial 1a 
ferrallista

0,01
Ajudant 
ferrallista

0,01
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,04 h/kg 10 h 1,29 E4B83000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat m2 30,00 Oficial 1a 
encofrador

0,64
Ajudant 

encofrador
0,48

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,03 1,15 h/m2 34 h 4,29 E4D8D500

4.4 REVESTIMENT DE MURS DE TANCAMENT A PLANTA 4 AMB MORTER MONOCAPA m2 162,41 Oficial 1a 
estucador

0,40
Ajudant 
estucador

0,20
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 0,63 h/m2 102 h 12,7 E881M136

4.6 FORMACIÓ DE NOU FORJAT DE BIGUETA PRETENSADA AUTOPORTANT I CASSETO 
CERÀMIC PER FORMA COBERTA m2 128,99

Armadures barres elaboració kg 255,00 Oficial 1a 
ferrallista

0,01
Ajudant 
ferrallista

0,01
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,01 0,02 h/kg 5 h 0,64 D0B2A100

Armadures barres col·locació kg 255,00 Oficial 1a 
ferrallista

0,01
Ajudant 
ferrallista

0,01
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,04 h/kg 9 h 1,12 E4B93000

Bigueta i revoltó m2 128,99 Oficial 1a 
ferrallista

0,13
Ajudant 
ferrallista

0,27
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 0,42 h/m2 55 h 6,84 E4LF9335

4.7 FORMACIÓ DE NOUS MURS DE TANCAMENT A PATIS A LES PLANTES 2, 3 I 4 m2 56,50 Oficial 1a 
paleta

0,50 Manobre 0,04
Manobre 

especialista
0,18 Fet a obra 0,14

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,03 0,88 h/m2 49 h 6,18 E612B51V

4.8 FORMACIÓ DE NOU FORJAT COLINDAN A PATI PETIT A LA PLANTA 2 I 3 m2 16,10

Armadures barres elaboració kg 27,50 Oficial 1a 
ferrallista

0,01
Ajudant 
ferrallista

0,01
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,01 0,02 h/kg 1 h 0,07 D0B2A100

Armadures barres col·locació kg 27,50 Oficial 1a 
ferrallista

0,01
Ajudant 
ferrallista

0,01
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,04 h/kg 1 h 0,12 E4B93000

Bigueta i revoltó m2 16,10 Oficial 1a 
ferrallista

0,13
Ajudant 
ferrallista

0,27
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 0,42 h/m2 7 h 0,85 E4LF9335

4.9 FORMACIÓ DE NOU FORJAT DE BIGUETA PRETENSADA AUTOPORTANT I CASSETO 
CERAMIC PER FORJAT ACTUALMENT DESAPAREGUR A PLANTA 3 m2 10,94

Armadures barres elaboració kg 22,50 Oficial 1a 
ferrallista

0,01
Ajudant 
ferrallista

0,01
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,01 0,02 h/kg 0,5 h 0,06 D0B2A100

Armadures barres col·locació kg 22,50 Oficial 1a 
ferrallista

0,01
Ajudant 
ferrallista

0,01
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,04 h/kg 1 h 0,1 E4B93000

Bigueta i revoltó m2 10,94 Oficial 1a 
ferrallista

0,13
Ajudant 
ferrallista

0,27
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 0,42 h/m2 5 h 0,58 E4LF9335

4.10 SUBMINISTRACIÓ I COL·LOCACIÓ DE PERFIL U METÀL·LIC A PERIMETRE DEL FORJAT DE 
LES TRIBUNES DE PLANTA 2 I 3 PER SUBJECCIÓ DE FORJAT ACTUAL ml 12,00

Col·locació de perfil U kg 576,00 Ofician 1a 
soldador

0,02 Ajudant soldador 0,01
EQ per a soldadura 

elèctrica
0,02

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,03 0,08 h/kg 48 h 6,05 K4435115

4.11 ACABAT DE COBERTA GENERAL DEL EDIFICI m2 128,99

Formació de pendets m2 128,99 Oficial 1a 
paleta

0,20 Manobre 0,20
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,42 h/m2 54 h 6,69 E5Z15NA0

Col·locació aïllament termic m2 128,99 Oficial 1a 
col∙locador

0,70 Manobre 0,25
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,97 h/m2 124 h 15,6 E7CD5411

Formació capa regularitzadora m2 128,99 Oficial 1a 
paleta

0,10 Manobre 0,10
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,22 h/m2 28 h 3,47 E5Z15NA0

Formació capa impermeabilitzan m2 128,99 Oficial 1a 
col∙locador

0,20
Ajudant 

col∙locador
0,10

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,02 0,32 h/m2 41 h 5,08 E71387RK

Col·locacció paviment m2 128,99 Oficial 1a 
paleta

0,36 Manobre 0,18
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,56 h/m2 72 h 8,95 E9D11B0K

4. NOVA 
CONSTRUCCIÓ



4.12 FORMACIÓ DE MURS PERIMETRALS A COBERTA GENERAL DEL EDIFICI ml (m2) 165,00 Oficial 1a 
paleta

0,50 Manobre 0,04
Manobre 

especialista
0,18 Fet a obra 0,14

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,03 0,88 h/m2 144 h 18 E612B51V

4.13 ACABAT DE LA TERRASSA PETITA LATERAL m2 39,95

Formació de pendets m2 39,95 Oficial 1a 
paleta

0,20 Manobre 0,20
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,42 h/m2 17 h 2,07 E5Z15NA0

Col·locació aïllament termic m2 39,95 Oficial 1a 
col∙locador

0,70 Manobre 0,25
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,97 h/m2 39 h 4,82 E7CD5411

Formació capa regularitzadora m2 39,95 Oficial 1a 
paleta

0,10 Manobre 0,10
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,22 h/m2 9 h 1,07 E5Z15NA0

Formació capa impermeabilitzan m2 39,95 Oficial 1a 
col∙locador

0,20
Ajudant 

col∙locador
0,10

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,02 0,32 h/m2 13 h 1,57 E71387RK

Col·locacció paviment m2 39,95 Oficial 1a 
paleta

0,36 Manobre 0,18
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,56 h/m2 22 h 2,77 E9D11B0K

4.14 FORMACIÓ DE MURS PERIMETRALS A TERRASSA LATERAL I ZONA DE TRIBUNES ml (m2) 9,95 Oficial 1a 
paleta

0,50 Manobre 0,04
Manobre 

especialista
0,18 Mesclador continu 0,17

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,03 0,91 h/m2 9 h 1,13 E612B51V

4.15 ACABAT DE LA TERRASSA PRINCIPAL PARAL·LELA A FAÇANA PRINCIPAL m2 35,00

Formació de pendets m2 35,00 Oficial 1a 
paleta

0,20 Manobre 0,20
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,42 h/m2 15 h 1,82 E5Z15NA0

Col·locació aïllament termic m2 35,00 Oficial 1a 
col∙locador

0,70 Manobre 0,25
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,97 h/m2 34 h 4,22 E7CD5411

Formació capa regularitzadora m2 35,00 Oficial 1a 
paleta

0,10 Manobre 0,10
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,22 h/m2 8 h 0,94 E5Z15NA0

Formació capa impermeabilitzan m2 35,00 Oficial 1a 
col∙locador

0,20
Ajudant 

col∙locador
0,10

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,02 0,32 h/m2 11 h 1,38 E71387RK

Col·locacció paviment m 2 35,00 Oficial 1a 
paleta

0,36 Manobre 0,18
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,56 h/m2 19 h 2,43 E9D11B0K

4.16 REPARACIÓ DE BALAUSTRADA ml 9,70 Oficial 1a 
paleta

1,00 Manobre 0,60
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 1,63 h/ml 16 h 1,97 K69R150R

4.17 NOUS BAIXANTS PER DESAIGUA LA COBERTA PRINCIPAL DEL EDIFICI ud 2,00 Oficial 1a 
col∙locador

0,38
Ajudant 

col∙locador
0,19

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,02 0,59 h/ud 1 h 0,15 ED15B871

4.18 PROTECCIÓ PER PLUJA A PLA PLANTA COBERTA (MENTRES AQUESTA NO EXISTEIXI) pa 1,00 Oficial 1a 
col∙locador

1,00
Ajudant 

col∙locador
1,00

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,02 2,02 h/pa 2 h 0,25

4.19 ESTINTOLAMENT A PLANTA 1r2a pa 1,00 Oficial 1a 
col∙locador

6,00
Ajudant 

col∙locador
6,00

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,02 12,02 h/pa 12,0 h 1,5
5.1 APLICACIÓ QUIMICA DE BIGUES DE FUSTA FET

5.2 ELIMINACIÓ DE COLONIES DE TERMITS FET

6.1 REFORÇ ESTRUCTURAL METÀL·LIC (JÀSSERES) A PLANTES 2,3 I 4 SEGONS INDICACIONS 
DELS PLANOLS ESTRUCTURALS pa 1,00

Col·locació de perfils HEB kg 3789,00 Ofician 1a 
soldador

0,02 Ajudant soldador 0,01
EQ per a soldadura 

elèctrica
0,02

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,03 0,08 h/kg 318 h 39,8 K4435115

Formació dau de formigó m3 3,00 Oficial 1a 
paleta

0,51 Manobre 2,05
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 2,59 h/m3 8 h 0,97 K45GD7C5

Muntatge i desmuntatge d'encofrat m2 11,50 Oficial 1a 
encofrador

0,64
Ajudant 

encofrador
0,48

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,03 1,15 h/m2 13 h 1,65 E4D8D500

6.2 CAPA DE COMPRESSIÓ A TERRA DE PLANTA 3 I 4 AMB CONECTORS A LA PARET I BIGUES m2 444,73

Armadures malla m2 444,73 Oficial 1a 
ferrallista

0,02
Ajudant 
ferrallista

0,02
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,06 h/m2 26 h 3,28 E4B9DC88

Formigó per a llosa m3 22,24 Manobre 0,30 Fet a obra 0,14
Manobre 

especialista
0,25

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,03 0,72 h/m3 16 h 1,99 K45C17C4

7.1 AJUDES DE RAM DE PALETA PER REFORÇ DEL SISTEMA NOU/BAU m2 221,00 Oficial 1a 
paleta

0,60 Manobre 0,60
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 1,23 h/m2 271 h 33,8

7.2 BIGUES SISTEMA NOU/BAU u 120,00 Oficial 1a 
encofrador

1,50
Ajudant 

encofrador
1,50

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,03 3,03 h/m 363 h 45,4

8.1 FUSTERIA DE TRIBUNES PLANTA 2 I PLANTA 3 ud 2,00 Oficial 1a 
fuster

4,00 Ajudant fuster 4,00
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 8,03 h/ud 16 h 2,01

5. 
TRACTAMENT 
BIGUES DE 
FUSTA

7. REFORÇ 
ESTRUCTURAL 

SISTEMA 
NOU/BAU

6. REFORÇ 
ESTRUCTURAL



8.2 FUSTERIA DE NOVA PARET A PLANTA 4 PARAL∙LELA A FAÇANA PRINCIPAL ud 3,00 Oficial 1a 
fuster

2,00 Ajudant fuster 2,00
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 4,03 h/ud 12 h 1,51

8.3 FUSTERIA DE FAÇANA POSTERIOR PLANTA 4 ud 3,00 Oficial 1a 
fuster

2,00 Ajudant fuster 2,00
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 4,03 h/ud 12 h 1,51

8.4 FUSTERIA DE FAÇANA  DE LA TERRASSA LATERAL PLANTA 4 ud 2,00 Oficial 1a 
fuster

2,00 Ajudant fuster 2,00
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 4,03 h/ud 8 h 1,01

8.5 FUSTERIA PATI CENTRAL PLANTA 4 ud 6,00 Oficial 1a 
fuster

2,00 Ajudant fuster 2,00
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 4,03 h/ud 24 h 3,02

8.6 FUSTERIA PATI PORTERIA PLANTA 4 ud 2,00 Oficial 1a 
fuster

2,00 Ajudant fuster 2,00
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 4,03 h/ud 8 h 1,01

8.7 FUSTERIA PLANTA 2 I 3 ud 34,00 Oficial 1a 
fuster

2,00 Ajudant fuster 2,00
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 4,03 h/ud 137 h 17,1

8.8 PORTA RF 60 ud 5,00 Oficial 1a 
fuster

2,00 Ajudant fuster 2,00
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 4,03 h/ud 20 h 2,52

8.9 PORTA ENTRA VIVENDA ud 2,00 Oficial 1a 
fuster

2,00 Ajudant fuster 2,00
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 4,03 h/ud 8 h 1,01

9.1 ENDERROC DE FALÇ SOSTRE I COL∙LOCACIÓ DE NOU FALÇ SOSTRE m2 9,50 Oficial 1a 
soldador

0,35 Manobre 1,10 EQ tall oxiacetilènic 0,35
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 1,82 h/m2 17 h 2,16 K2148AB1

9.2 ACABAT DE LA TERRASSA PATI PETIT PLANTA PRINCIPAL  m2 9,50

Formació de pendets m2 9,50 Oficial 1a 
paleta

0,20 Manobre 0,20
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,42 h/m2 4 h 0,49 E5Z15NA0

Col·locació aïllament termic m2 9,50 Oficial 1a 
col∙locador

0,70 Manobre 0,25
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,97 h/m2 9 h 1,15 E7CD5411

Formació capa regularitzadora m2 9,50 Oficial 1a 
paleta

0,10 Manobre 0,10
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,22 h/m2 2 h 0,26 E5Z15NA0

Formació capa impermeabilitzan m2 9,50 Oficial 1a 
col∙locador

0,20
Ajudant 

col∙locador
0,10

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,02 0,32 h/m2 3 h 0,37 E71387RK

Col·locacció paviment m2 9,50 Oficial 1a 
paleta

0,36 Manobre 0,18
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,56 h/m2 5 h 0,66 E9D11B0K

9.3 FORMACIÓ DE MURS DE TANCAMENT DEL PATI PETIT A PLANTA PRIMERA m2 18,26 Oficial 1a 
paleta

0,70 Manobre 0,04
Manobre 

especialista
0,18 Mesclador continu 0,17

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,03 1,11 h/m2 20 h 2,52 E612B51V

9.4 SUBMINISTRE I COL∙LOCACIÓ DE FUSTERIA A PATI PETIT LATERAL A PLANTA PRIMERA ud 3,00 Oficial 1a 
fuster

2,00 Ajudant fuster 2,00
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 4,03 h/ud 12 h 1,51

9.5 REPICAT DE PARETS VERTICALS m2 19,89 Manobre 0,60
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,62 h/m2 12 h 1,53 K2182231

9.6 REGULACIÓ DE PARETS VERTICALS m2 19,89 Oficial 1a 
paleta

0,62 Manobre 0,40
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 1,03 h/m2 20 h 2,55 K81126K2

9.7 APLICACIÓ DE PINTURA A FAÇANA PATI m2 169,70 Oficial 1a 
pintor

0,15 Ajundant pintor 0,02
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,18 h/m2 31 h 3,82 E898DFM0

10.1 REPICAT DE PARAMENTS VERTICALS m2 47,56 Manobre 0,60
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,62 h/m2 29 h 3,66 K2182231

10.2 REGULACIÓ DEL SOPORT AMB MORTER MIX m2 92,93 Oficial 1a 
paleta

0,62 Manobre 0,40
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 1,03 h/m2 95 h 11,9 K81126K2

10.3 APLICACIÓ DE PINTURA A FAÇANA DE PATI m2 233,11 Oficial 1a 
pintor

0,15 Ajundant pintor 0,02
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,18 h/m2 42 h 5,24 E898DFM0

10.4 ACABAT DEL PATI CENTRAL m2 15,00

Formació de pendets m2 15,00 Oficial 1a 
paleta

0,20 Manobre 0,20
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,42 h/m2 6 h 0,78 E5Z15NA0

Col·locació aïllament termic m2 15,00 Oficial 1a 
col∙locador

0,70 Manobre 0,25
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,97 h/m2 14 h 1,81 E7CD5411

Formació capa regularitzadora m2 15,00 Oficial 1a 
paleta

0,10 Manobre 0,10
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,22 h/m2 3 h 0,4 E5Z15NA0

Formació capa impermeabilitzan m2 15,00 Oficial 1a 
col∙locador

0,20
Ajudant 

col∙locador
0,10

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,02 0,32 h/m2 5 h 0,59 E71387RK

Col·locacció paviment m 2 15,00 Oficial 1a 
paleta

0,36 Manobre 0,18
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,56 h/m2 8 h 1,04 E9D11B0K

11.1 REPICAT DE PARETS VERTICALS m2 29,10 Manobre 0,60
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,62 h/m2 18 h 2,24 K2182231

11.2 REGULACIÓ DEL SOPORT AMB MORTER MIX m2 29,10 Oficial 1a 
paleta

0,62 Manobre 0,40
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 1,03 h/m2 30 h 3,74 K81126K2

8. FUSTERIA

9. PATI 
INTERIOR 
LATERAL

10. PATI 
INTERIOR 
CENTRAL



11.3 APLICACIÓ DE PINTURA A FAÇANA PATI m2 194,00 Oficial 1a 
pintor

0,15 Ajundant pintor 0,02
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,18 h/m2 35 h 4,37 E898DFM0

11.4 ADAPTACIÓ DE REIXES pa 1,00 Oficial 1a 
fuster

3,00 Ajudant fuster 3,00
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 6,03 h/pa 6 h 0,75

11.5 ESMALTAT DE FINESTRES ud 6,00 Oficial 1a 
pintor

0,15 Ajundant pintor 0,02
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,18 h/ud 1 h 0,14 E898DFM0

12.1 REPICAT DE PARETS VERTICALS A LA ZONA ON NO HI HA GOTEJAT m2 21,42 Manobre 0,60
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,62 h/m2 13 h 1,65 K2182231

12.2 REGULACIÓ DEL SOPORT AMB MORTER MIX A LA ZONA ON NO HI HA GOTEJAT m2 21,42 Oficial 1a 
paleta

0,62 Manobre 0,40
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 1,03 h/m2 22 h 2,75 K81126K2

12.3 COSIT DE FISSURES I ESQUERDES ml 20,00

Elaboració de grapes kg 10,00 Oficial 1a 
ferrallista

0,01
Ajudant 
ferrallista

0,01
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,01 0,02 h/kg 0,2 h 0,03 D0B24100

Cosit de fissra o esquerdes ud 15,00 Oficial 1a 
paleta

0,25
Manobre 

especialista
0,25

Màquina 
taladradora

0,12 EQ injecció resina 0,10
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,74 h/ud 11 h 1,38 K4FR14F

12.4 APLICACIÓ DE PINTURA A CAIXA D'ESCALES m2 309,40 Oficial 1a 
pintor

0,15 Ajundant pintor 0,02
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,18 h/m2 56 h 6,96 E898DFM0

12.5 PINTURA DE BARANES ml(m2) 61,20 Oficial 1a 
pintor

0,52 Ajundant pintor 0,05
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,59 h/m2 36 h 4,48 K89BADJ0

12.6 BARNIZAT PASSAMANS ml(m2) 8,00 Oficial 1a 
pintor

0,52 Ajundant pintor 0,05
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,59 h/m2 5 h 0,59 K89BADJ0

12.7 PINTURA DE PORTES ud(m2) 9,00 Oficial 1a 
pintor

0,52 Ajundant pintor 0,05
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,59 h/m2 5 h 0,66 K8AA2BD3

13.1 REPICA DE PARAMENTS VERTICALS m2 32,83

Repicat de paraments m2 32,83 Manobre 0,60
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,62 h/m2 20 h 2,52 K2182231

Reconstrucció de paraments m2 32,83 Oficial 1a 
paleta

0,62 Manobre 0,40
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 1,03 h/m2 34 h 4,21 K81126K2

13.2 NETEJA I PINTURA DE FAÇANA POSTERIOR m2 164,15 Oficial 1a 
pintor

0,52 Ajundant pintor 0,60
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 1,14 h/m2 186 h 23,3 K89BADJ0

13.3 COSIT DE FISSURA I ESQUERDES ml 20,00

Elaboració de grapes kg 10,00 Oficial 1a 
ferrallista

0,01
Ajudant 
ferrallista

0,01
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,01 0,02 h/kg 0,2 h 0,03 D0B24100

Cosit de fissra o esquerdes ud 15,00 Oficial 1a 
paleta

0,25
Manobre 

especialista
0,25

Màquina 
taladradora

0,12 EQ injecció resina 0,10
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,74 h/ud 11 h 1,38 K4FR14F

13.4 SANEJAMENT DE BALCONS ud 5,00

Repicat canto  m2 3,50 Manobre 0,60
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,62 h/m2 2 h 0,27 K2182231

Neteja i desoxitacio de ferro  m2 0,50 Oficial 1a  0,50 Manobre 0,30 EQ 0,30
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 1,13 h/m2 1 h 0,07 K874PASD

Sanejament biguetes metàl∙liques  m2 2,00 Oficial 1a  0,50 Manobre 0,30 EQ 0,30
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 1,13 h/m2 2 h 0,28 K874PASD

Repicat entrebigat m2 30,00 Manobre 0,60
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,62 h/m2 18 h 2,31 K2182231

Repicat balcons aixecats pel oxid m2 6,00 Manobre 0,60
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,62 h/m2 4 h 0,46 K2182231

Realització capa de compressió amb morter i malla de fibre de vidre m3 30,00 Manobre 0,25 Camió bomba 0,10
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 0,38 h/m3 11 h 1,41 K45C17C4

13.5 TERRA DES BALCONS m2 30,00

Eleminació de paviment m2 30,00 Manobre 0,30
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,32 h/m2 9 h 1,18 K2194421

Imprimació sika bond T8, impermeable m2 30,00 Oficial 1a 
col∙locador

0,15
Ajudant 

col∙locador
0,10

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,02 0,27 h/m2 8 h 0,99 E71387RK

Col∙locació del paviment m2 30,00 Oficial 1a 
paleta

0,36 Manobre 0,18
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,56 h/m2 17 h 2,08 E9D11B0K

13.6 REPARACIÓ DE CORNISA ml 2,00 Oficial 1a 
paleta

1,50 Manobre 1,50
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 3,02 h/m 6 h 0,75 K874PASD

13.7 IMPERMEABILITZACIÓ DE CORNISA SUPERIOR  ml 10,00 Oficial 1a 
col∙locador

1,50
Ajudant 

col∙locador
1,00

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,02 2,52 h/m 25 h 3,14 E71387RK

11 PATI DE 
VESTÍBUL

12. CAIXA 
D'ESCALA

13. FAÇANA 
POSTERIOR



13.8 PINTURA DE BARANES ml(m2) 27,00 Oficial 1a 
pintor

0,52 Ajundant pintor 0,05
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,02 0,59 h/m2 16 h 1,97 K89BADJ0

13.9 SUBSTITUCIÓ DE BAIXANTS ml 15,00 Oficial 1a 
col∙locador

0,55
Ajudant 

col∙locador
0,40

Despeses auxiliars 
mà d'obra

0,02 0,97 h/m 14 h 1,81 ED14D531

13.10 REPARACIÓ D'ANCORATGE ud 10,00 Oficial 1a 
paleta

0,30 Manobre 0,30
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,01 0,61 h/ud 6 h 0,76

14.1 AJUDES A RAM DE PALETA pa 1,00 0,00 h/pa 0 h 0
14.2 INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA pa 1,00 0,00 h/pa 0 h 0
14.3 PORTER AUTOMÀTIC pa 1,00 0,00 h/pa 0 h 0
14.4 TV COMUNITARIA  pa 1,00 0,00 h/pa 0 h 0
14.5 AIGUA pa 1,00 0,00 h/pa 0 h 0
14.6 AIRE ACONDICIONAT pa 1,00 0,00 h/pa 0 h 0
14.7 PREINSTAL∙LACIÓ DE PANELLS TERMOSOLARTS PER A 16 HABITATGES pa 1,00 0,00 h/pa 0 h 0

15. CLARABOIA  15.1 SUBMINISTRE I COL∙LOCACIÓ DE CLARABOIA ud 3,00 Oficial 1a 
fuster

2,00 Ajudant fuster 2,00
Despeses auxiliars 

mà d'obra
0,03 4,03 h/ud 12 h 1,51

14. 
INSTAL∙LACIO

NS



Id Modo 
de tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PROJECTE PELAI 1029,5 horas05/11/2012 02/05/2013

2 F1 ‐ IMPLANTACIÓ MITJANS AUXILIARS 29 horas 05/11/2012 08/11/2012

3 1.1 TRAFEC DE MATERIAL 29 horas 05/11/2012 08/11/2012

4 1.3 (M) BASTIDA P. VESTIBUL FINS FALÇ SOSTRE 12,5 horas 05/11/2012 06/11/2012

5 2.13 ENDERROC FALÇ SOSTRE 2,5 horas 06/11/2012 06/11/2012

6 1.3 (M) BASTIDA P. VESTIBUL ACABAR  12,5 horas 06/11/2012 08/11/2012

7 FINAL FACE 1 0 horas 08/11/2012 08/11/2012

8 F2‐ REFORÇ ESTRUCTURAL 185,5 horas 08/11/2012 11/12/2012

9 2.4 ENDERROC DE TABICS ACTUALS PLANTA 2,3 
I 4

13,2 horas 08/11/2012 12/11/2012

10 2.5 ENDERROC DE TRIBUNES DE P.2 I 3 (FUSTER 5 horas 08/11/2012 09/11/2012

11 2.8 ENDERROC DE FORJATS P. LATERAL P.2 I 3 14,5 horas 09/11/2012 13/11/2012

12 2.7 ENDERROC DE PARETS DE PATI DE LES P. 2 I  16 horas 13/11/2012 15/11/2012

13 4.7 FORMACIÓ DE NOUS MURS DE 
TANCAMENTS P.2, 3 I 4

24,5 horas 15/11/2012 20/11/2012

14 4.8 FORMACIÓ NOU FORJAT P.2 I 3 5 horas 20/11/2012 20/11/2012

15 4.9 FORMACIÓ NOU FORJAT P.2 3,5 horas 20/11/2012 21/11/2012

16 6.1 REFORÇ ESTRUCTURAL METÀL∙LIC P.2 I 3 75 horas 21/11/2012 04/12/2012

17 6.2 CAPA DE COMPRESSIÓ P.2 I 3 42 horas 04/12/2012 11/12/2012

18 2.10 EXTRACCIÓ DE PAVIMENTS P.3 I 4 21 horas 12/11/2012 14/11/2012

19 7.1 AJUDES DE RAM DE PALETA PER SISTEMA 
NOU/BAU

90 horas 14/11/2012 30/11/2012

20 7.2 REFORÇ SISTEMA NOU/BAU 121 horas 16/11/2012 10/12/2012

21 FINAL FACE 2 0 horas 11/12/2012 11/12/2012

22 F3‐ NOVA COBERTA 403,5 horas 30/11/2012 08/02/2013

23 2.1 ENDERROC DE XAPA COVERTA 8 horas 30/11/2012 03/12/2012

24 2.2 ENDERROC DE FORJAT DE COVERTA 85 horas 03/12/2012 17/12/2012

25 2.11 ENDERROC 30CM MURS CARGA P.4 15 horas 17/12/2012 19/12/2012

26 2.14 ENDERROC DE LAVABO PATI CENTRAL 17 horas 17/12/2012 19/12/2012

27 4.1 ‐ 4.2 FORMACIÓ DE MURS 60 horas 19/12/2012 31/12/2012

28 4.4 REVESTIMENT DE MURS DE TANCAMENT P.4102 horas 31/12/2012 17/01/2013

29 4.14 FORMACIÓ DE MURS PERIMETRALS A T. 
LATERAL

9 horas 17/01/2013 18/01/2013

30 4.16 REPARACIÒ DE BALAUSTRA 16 horas 18/01/2013 22/01/2013

31 4.17 NOUS BAIXANTS 4 horas 22/01/2013 22/01/2013

32 2.9 DESMUTJATGE I EXTRACCIÓ REFORÇ 
EXISTENT 2 I 3

185 horas 11/12/2012 11/01/2013

33 2.12 ENDERROC DE CLARABOIA DEL PATI DEL 
VESTÍBUL

10 horas 11/01/2013 15/01/2013

34 4.18 PROTECCIÓ PLUJA 2 horas 04/12/2012 04/12/2012

35 3.1 DESPLAÇAMENT DE MOVILIARI 8 horas 04/12/2012 05/12/2012

36 4.10 COL∙LOCACIÓ PERFILS EN U 48 horas 05/12/2012 13/12/2012

Equip 1
Equip 2
Equip 2
Equip 2
08/11

Equip 1;Equip 2;Equip 3

Equip 4
Equip 4;Equip 5
Equip 4;Equip 5

Equip 4;Equip 5

Equip 4;Equip 5
Equip 4;Equip 5

Equip 4;Equip 5
Equip 4

Equip 1;Equip 2;Equip 3
Equip 1;Equip 2;Equip 3

Equip 6;Equip 7;Equip 8 
11/12

Equip 1;Equip 2;Equip 3
Equip 1;Equip 2;Equip 3
Equip 1;Equip 2
Equip 3

Equip 1;Equip 2;Equip 3
Equip 3
Equip 3
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Equip 3
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Equip 4
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Id Modo 
de tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

37 2.3 ENDERROC DE TERRASSA LATERAL (FINS A 
FORJAT)

25 horas 13/12/2012 18/12/2012

38 4.13 ACABAT DE LA TERRASSA LATERAL 100 horas 18/12/2012 04/01/2013

39 4.15 ACABAT DE LA TERRASSA PRINCIPAL  104 horas 04/01/2013 23/01/2013

40 4.12 FORMACIÓ DE MURS PERIMETRALS A 
COBERTA 

72 horas 23/01/2013 05/02/2013

41 6.1 REFORÇ ESTRUCTURAL METÀL∙LIC P.4 16 horas 31/12/2012 02/01/2013

42 4.6 FORMACIÓ DE NOU FORJAT DE COVERTA 34,5 horas 02/01/2013 08/01/2013

43 4.3 CONSTRUCCIÓ DE CERCOL PERIMETRAL 23,5 horas 08/01/2013 11/01/2013

44 15.1 COL∙LOCACIÓ DE CLARABOIES 12 horas 05/02/2013 06/02/2013

45 4.11 ACABAT DE COBERTA  159,5 horas 11/01/2013 08/02/2013

46 FINAL FACE 3 0 horas 08/02/2013 08/02/2013

47 F4‐ PATI LATERAL 214 horas 15/01/2013 20/02/2013

48 9.1 ENDERROC DE FORJAT DEL SOSTRE DE 
P.PRIMERA

18 horas 15/01/2013 17/01/2013

49 2.15 ENDERROC DE MUR D'ESTUDI AL PIS 1r4a 16 horas 17/01/2013 21/01/2013

50 4.19 ESTINTOLAMENT A PLANTA 1r2a 12 horas 21/01/2013 22/01/2013

51 9.3 FORMACIÓ DE MURS DE P.LATERAL 20 horas 22/01/2013 25/01/2013

52 9.4 COL∙LOCACIÓ FUSTERIA PATI LATERAL  12 horas 25/01/2013 28/01/2013

53 1.3 (M) BASTIDA P.LATERAL 25 horas 28/01/2013 01/02/2013

54 9.5 REPICAT DE PARETS VERTICALS 12 horas 01/02/2013 04/02/2013

55 9.6 REGULACIÓ DE PARETS VERTICALS 20 horas 04/02/2013 07/02/2013

56 9.7 APLICACIÓ DE PINTURA A FAÇANA PATI 31 horas 07/02/2013 12/02/2013

57 1.3 (D) BASTIDA P.LATERAL 25 horas 12/02/2013 18/02/2013

58 9.2 ACABAT DE LA TERRASSA PATI LATERAL 23 horas 18/02/2013 20/02/2013

59 FINAL FACE 4 0 horas 20/02/2013 20/02/2013

60 F5‐ PATI CENTRAL 252 horas 05/02/2013 20/03/2013

61 1.3 (M) BASTIDA P.CENTRAL 25 horas 05/02/2013 08/02/2013

62 10.1 REPICAT DE PARAMENTS VERTICALS 29 horas 08/02/2013 14/02/2013

63 10.2 REGULACIÓ DEL SOPORT AMB MORTER MI 95 horas 14/02/2013 04/03/2013

64 10.3 APLICACIÓ DE PINTURA A FAÇANA DE PATI 42 horas 04/03/2013 11/03/2013

65 1.3 (D) BASTIDA P.CENTRAL 25 horas 11/03/2013 14/03/2013

66 10.4 ACABAT DEL PATI CENTRAL  36 horas 14/03/2013 20/03/2013

67 FINAL FACE 5 0 horas 20/03/2013 20/03/2013

68 F6‐ FAÇANA POSTERIOR 449 horas 06/02/2013 26/04/2013

69 1.2 (M) BASTIDA FAÇANA POSTERIOR 37 horas 06/02/2013 13/02/2013

70 13.1 REPICA DE PARAMENTS VERTICALS 54 horas 13/02/2013 22/02/2013

71 13.3 COSIT DE FISSURA I ESQUERDES 12 horas 22/02/2013 25/02/2013

72 13.4 SANEJAMENT DE BALCONS 26 horas 25/02/2013 01/03/2013

73 13.5 TERRA DES BALCONS 30 horas 01/03/2013 06/03/2013

74 13.6 REPARACIÓ DE CORNISA 6 horas 06/03/2013 07/03/2013

75 13.7 IMPERMEABILITZACIÓ CORNISA SUPERIOR 25 horas 07/03/2013 12/03/2013

76 13.10 REPARACIÓ D'ANCORATGE 6 horas 12/03/2013 13/03/2013
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Id Modo 
de tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

77 13.9 SUBSTITUCIÓ DE BAIXANTS 14 horas 13/03/2013 15/03/2013

78 13.2 NETEJA I PINTURA DE FAÇANA POSTERIOR 186 horas 15/03/2013 17/04/2013

79 13.8 PINTURA DE BARANES 16 horas 17/04/2013 19/04/2013

80 1.2 (D) BASTIDA FAÇANA POSTERIOR 37 horas 19/04/2013 26/04/2013

81 FINAL FACE 6 0 horas 26/04/2013 26/04/2013

82 F7‐ FUSTERIA 245 horas 08/02/2013 25/03/2013

83 8.1 FUSTERIA DE TRIBUNES P.2 I P.3 16 horas 08/02/2013 12/02/2013

84 8.2 FUSTERIA NOVA PARET A P.4 F.PRINCIPAL 12 horas 12/02/2013 14/02/2013

85 8.3 FUSTERIA FAÇANA POSTERIOR P.4 12 horas 14/02/2013 15/02/2013

86 8.4 FUSTERIA FAÇANA TERRASSA LATERAL P.4 8 horas 15/02/2013 18/02/2013

87 8.5 FUSTERIA PATI CENTRAL PLANTA 4 24 horas 18/02/2013 21/02/2013

88 8.6 FUSTERIA PATI PORTERIA PLANTA 4 8 horas 21/02/2013 22/02/2013

89 8.7 (P.OP) FUSTERIA PLANTA 2 I 3 137 horas 22/02/2013 19/03/2013

90 8.8 PORTA RF 60 20 horas 19/03/2013 22/03/2013

91 8.9 PORTA ENTRA VIVENDA 8 horas 22/03/2013 25/03/2013

92 FINAL FACE 7 0 horas 25/03/2013 25/03/2013

93 F8‐ CAIXA D'ESCALA 143 horas 08/02/2013 06/03/2013

94 12.1 REPICAT DE PARETS VERTICALS 7 horas 08/02/2013 11/02/2013

95 12.3 COSIT DE FISSURES I ESQUERDES 12 horas 11/02/2013 12/02/2013

96 12.2 REGULACIÓ SOPORT MORTER MIX 22 horas 12/02/2013 15/02/2013

97 12.4 APLICACIÓ DE PINTURA  56 horas 15/02/2013 26/02/2013

98 12.5 PINTURA DE BARANES 36 horas 26/02/2013 05/03/2013

99 12.6 BARNIZAT PASSAMANS 5 horas 05/03/2013 05/03/2013

100 12.7 PINTURA DE PORTES 5 horas 05/03/2013 06/03/2013

101 FINAL FACE 8 0 horas 06/03/2013 06/03/2013

102 F9‐ PATI VESTÍBUL 82 horas 06/03/2013 20/03/2013

103 11.1 REPICAT DE PARETS VERTICALS 9 horas 06/03/2013 07/03/2013

104 11.2 REGULACIÓ SOPORT MORTER MIX 30 horas 07/03/2013 13/03/2013

105 11.3 APLICACIÓ PINTURA A FAÇANA PATI 35 horas 13/03/2013 19/03/2013

106 11.4 ADAPTACIÓ DE REIXES 6 horas 19/03/2013 20/03/2013

107 11.5 ESMALTAT DE FINESTRES 2 horas 20/03/2013 20/03/2013

108 FINAL FACE 9 0 horas 20/03/2013 20/03/2013

109 F10‐ FINAL D'OBRA 37 horas 26/04/2013 02/05/2013

110 1.3 (D) BASTIDA P. VESTIBUL  25 horas 26/04/2013 01/05/2013

111 1.1 TRAFEC DE MATERIAL 12 horas 01/05/2013 02/05/2013

112 FINAL D'OBRA 0 horas 02/05/2013 02/05/2013
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1 PROJECTE PELAI 1029,5 horas05/11/2012 02/05/2013

2 F1 ‐ IMPLANTACIÓ MITJANS AUXILIARS 29 horas 05/11/2012 08/11/2012

3 1.1 TRAFEC DE MATERIAL 29 horas 05/11/2012 08/11/2012

4 1.3 (M) BASTIDA P. VESTIBUL FINS FALÇ SOSTRE 12,5 horas 05/11/2012 06/11/2012

5 2.13 ENDERROC FALÇ SOSTRE 2,5 horas 06/11/2012 06/11/2012

6 1.3 (M) BASTIDA P. VESTIBUL ACABAR  12,5 horas 06/11/2012 08/11/2012

7 FINAL FACE 1 0 horas 08/11/2012 08/11/2012

8 F2‐ REFORÇ ESTRUCTURAL 185,5 horas 08/11/2012 11/12/2012

9 2.4 ENDERROC DE TABICS ACTUALS PLANTA 2,3 
I 4

13,2 horas 08/11/2012 12/11/2012

10 2.5 ENDERROC DE TRIBUNES DE P.2 I 3 (FUSTER 5 horas 08/11/2012 09/11/2012

11 2.8 ENDERROC DE FORJATS P. LATERAL P.2 I 3 14,5 horas 09/11/2012 13/11/2012

12 2.7 ENDERROC DE PARETS DE PATI DE LES P. 2 I  16 horas 13/11/2012 15/11/2012

13 4.7 FORMACIÓ DE NOUS MURS DE 
TANCAMENTS P.2, 3 I 4

24,5 horas 15/11/2012 20/11/2012

14 4.8 FORMACIÓ NOU FORJAT P.2 I 3 5 horas 20/11/2012 20/11/2012

15 4.9 FORMACIÓ NOU FORJAT P.2 3,5 horas 20/11/2012 21/11/2012

16 6.1 REFORÇ ESTRUCTURAL METÀL∙LIC P.2 I 3 75 horas 21/11/2012 04/12/2012

17 6.2 CAPA DE COMPRESSIÓ P.2 I 3 42 horas 04/12/2012 11/12/2012

18 2.10 EXTRACCIÓ DE PAVIMENTS P.3 I 4 21 horas 12/11/2012 14/11/2012

19 7.1 AJUDES DE RAM DE PALETA PER SISTEMA 
NOU/BAU

90 horas 14/11/2012 30/11/2012

20 7.2 REFORÇ SISTEMA NOU/BAU 121 horas 16/11/2012 10/12/2012

21 FINAL FACE 2 0 horas 11/12/2012 11/12/2012

22 F3‐ NOVA COBERTA 403,5 horas 30/11/2012 08/02/2013

23 2.1 ENDERROC DE XAPA COVERTA 8 horas 30/11/2012 03/12/2012

24 2.2 ENDERROC DE FORJAT DE COVERTA 85 horas 03/12/2012 17/12/2012

25 2.11 ENDERROC 30CM MURS CARGA P.4 15 horas 17/12/2012 19/12/2012

26 2.14 ENDERROC DE LAVABO PATI CENTRAL 17 horas 17/12/2012 19/12/2012

27 4.1 ‐ 4.2 FORMACIÓ DE MURS 60 horas 19/12/2012 31/12/2012

28 4.4 REVESTIMENT DE MURS DE TANCAMENT P.4102 horas 31/12/2012 17/01/2013

29 4.14 FORMACIÓ DE MURS PERIMETRALS A T. 
LATERAL

9 horas 17/01/2013 18/01/2013

30 4.16 REPARACIÒ DE BALAUSTRA 16 horas 18/01/2013 22/01/2013

31 4.17 NOUS BAIXANTS 4 horas 22/01/2013 22/01/2013

32 2.9 DESMUTJATGE I EXTRACCIÓ REFORÇ 
EXISTENT 2 I 3

185 horas 11/12/2012 11/01/2013

33 2.12 ENDERROC DE CLARABOIA DEL PATI DEL 
VESTÍBUL

10 horas 11/01/2013 15/01/2013

34 4.18 PROTECCIÓ PLUJA 2 horas 04/12/2012 04/12/2012

35 3.1 DESPLAÇAMENT DE MOVILIARI 8 horas 04/12/2012 05/12/2012

36 4.10 COL∙LOCACIÓ PERFILS EN U 48 horas 05/12/2012 13/12/2012
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37 2.3 ENDERROC DE TERRASSA LATERAL (FINS A 
FORJAT)

25 horas 13/12/2012 18/12/2012

38 4.13 ACABAT DE LA TERRASSA LATERAL 100 horas 18/12/2012 04/01/2013

39 4.15 ACABAT DE LA TERRASSA PRINCIPAL  104 horas 04/01/2013 23/01/2013

40 4.12 FORMACIÓ DE MURS PERIMETRALS A 
COBERTA 

72 horas 23/01/2013 05/02/2013

41 6.1 REFORÇ ESTRUCTURAL METÀL∙LIC P.4 16 horas 31/12/2012 02/01/2013

42 4.6 FORMACIÓ DE NOU FORJAT DE COVERTA 34,5 horas 02/01/2013 08/01/2013

43 4.3 CONSTRUCCIÓ DE CERCOL PERIMETRAL 23,5 horas 08/01/2013 11/01/2013

44 15.1 COL∙LOCACIÓ DE CLARABOIES 12 horas 05/02/2013 06/02/2013

45 4.11 ACABAT DE COBERTA  159,5 horas 11/01/2013 08/02/2013

46 FINAL FACE 3 0 horas 08/02/2013 08/02/2013

47 F4‐ PATI LATERAL 214 horas 15/01/2013 20/02/2013

48 9.1 ENDERROC DE FORJAT DEL SOSTRE DE 
P.PRIMERA

18 horas 15/01/2013 17/01/2013

49 2.15 ENDERROC DE MUR D'ESTUDI AL PIS 1r4a 16 horas 17/01/2013 21/01/2013

50 4.19 ESTINTOLAMENT A PLANTA 1r2a 12 horas 21/01/2013 22/01/2013

51 9.3 FORMACIÓ DE MURS DE P.LATERAL 20 horas 22/01/2013 25/01/2013

52 9.4 COL∙LOCACIÓ FUSTERIA PATI LATERAL  12 horas 25/01/2013 28/01/2013

53 1.3 (M) BASTIDA P.LATERAL 25 horas 28/01/2013 01/02/2013

54 9.5 REPICAT DE PARETS VERTICALS 12 horas 01/02/2013 04/02/2013

55 9.6 REGULACIÓ DE PARETS VERTICALS 20 horas 04/02/2013 07/02/2013

56 9.7 APLICACIÓ DE PINTURA A FAÇANA PATI 31 horas 07/02/2013 12/02/2013

57 1.3 (D) BASTIDA P.LATERAL 25 horas 12/02/2013 18/02/2013

58 9.2 ACABAT DE LA TERRASSA PATI LATERAL 23 horas 18/02/2013 20/02/2013

59 FINAL FACE 4 0 horas 20/02/2013 20/02/2013

60 F5‐ PATI CENTRAL 252 horas 05/02/2013 20/03/2013

61 1.3 (M) BASTIDA P.CENTRAL 25 horas 05/02/2013 08/02/2013

62 10.1 REPICAT DE PARAMENTS VERTICALS 29 horas 08/02/2013 14/02/2013

63 10.2 REGULACIÓ DEL SOPORT AMB MORTER MI 95 horas 14/02/2013 04/03/2013

64 10.3 APLICACIÓ DE PINTURA A FAÇANA DE PATI 42 horas 04/03/2013 11/03/2013

65 1.3 (D) BASTIDA P.CENTRAL 25 horas 11/03/2013 14/03/2013

66 10.4 ACABAT DEL PATI CENTRAL  36 horas 14/03/2013 20/03/2013

67 FINAL FACE 5 0 horas 20/03/2013 20/03/2013

68 F6‐ FAÇANA POSTERIOR 449 horas 06/02/2013 26/04/2013

69 1.2 (M) BASTIDA FAÇANA POSTERIOR 37 horas 06/02/2013 13/02/2013

70 13.1 REPICA DE PARAMENTS VERTICALS 54 horas 13/02/2013 22/02/2013

71 13.3 COSIT DE FISSURA I ESQUERDES 12 horas 22/02/2013 25/02/2013

72 13.4 SANEJAMENT DE BALCONS 26 horas 25/02/2013 01/03/2013

73 13.5 TERRA DES BALCONS 30 horas 01/03/2013 06/03/2013

74 13.6 REPARACIÓ DE CORNISA 6 horas 06/03/2013 07/03/2013

75 13.7 IMPERMEABILITZACIÓ CORNISA SUPERIOR 25 horas 07/03/2013 12/03/2013

76 13.10 REPARACIÓ D'ANCORATGE 6 horas 12/03/2013 13/03/2013
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77 13.9 SUBSTITUCIÓ DE BAIXANTS 14 horas 13/03/2013 15/03/2013

78 13.2 NETEJA I PINTURA DE FAÇANA POSTERIOR 186 horas 15/03/2013 17/04/2013

79 13.8 PINTURA DE BARANES 16 horas 17/04/2013 19/04/2013

80 1.2 (D) BASTIDA FAÇANA POSTERIOR 37 horas 19/04/2013 26/04/2013

81 FINAL FACE 6 0 horas 26/04/2013 26/04/2013

82 F7‐ FUSTERIA 245 horas 08/02/2013 25/03/2013

83 8.1 FUSTERIA DE TRIBUNES P.2 I P.3 16 horas 08/02/2013 12/02/2013

84 8.2 FUSTERIA NOVA PARET A P.4 F.PRINCIPAL 12 horas 12/02/2013 14/02/2013

85 8.3 FUSTERIA FAÇANA POSTERIOR P.4 12 horas 14/02/2013 15/02/2013

86 8.4 FUSTERIA FAÇANA TERRASSA LATERAL P.4 8 horas 15/02/2013 18/02/2013

87 8.5 FUSTERIA PATI CENTRAL PLANTA 4 24 horas 18/02/2013 21/02/2013

88 8.6 FUSTERIA PATI PORTERIA PLANTA 4 8 horas 21/02/2013 22/02/2013

89 8.7 (P.OP) FUSTERIA PLANTA 2 I 3 137 horas 22/02/2013 19/03/2013

90 8.8 PORTA RF 60 20 horas 19/03/2013 22/03/2013

91 8.9 PORTA ENTRA VIVENDA 8 horas 22/03/2013 25/03/2013

92 FINAL FACE 7 0 horas 25/03/2013 25/03/2013

93 F8‐ CAIXA D'ESCALA 143 horas 08/02/2013 06/03/2013

94 12.1 REPICAT DE PARETS VERTICALS 7 horas 08/02/2013 11/02/2013

95 12.3 COSIT DE FISSURES I ESQUERDES 12 horas 11/02/2013 12/02/2013

96 12.2 REGULACIÓ SOPORT MORTER MIX 22 horas 12/02/2013 15/02/2013

97 12.4 APLICACIÓ DE PINTURA  56 horas 15/02/2013 26/02/2013

98 12.5 PINTURA DE BARANES 36 horas 26/02/2013 05/03/2013

99 12.6 BARNIZAT PASSAMANS 5 horas 05/03/2013 05/03/2013

100 12.7 PINTURA DE PORTES 5 horas 05/03/2013 06/03/2013

101 FINAL FACE 8 0 horas 06/03/2013 06/03/2013

102 F9‐ PATI VESTÍBUL 82 horas 06/03/2013 20/03/2013

103 11.1 REPICAT DE PARETS VERTICALS 9 horas 06/03/2013 07/03/2013

104 11.2 REGULACIÓ SOPORT MORTER MIX 30 horas 07/03/2013 13/03/2013

105 11.3 APLICACIÓ PINTURA A FAÇANA PATI 35 horas 13/03/2013 19/03/2013

106 11.4 ADAPTACIÓ DE REIXES 6 horas 19/03/2013 20/03/2013

107 11.5 ESMALTAT DE FINESTRES 2 horas 20/03/2013 20/03/2013

108 FINAL FACE 9 0 horas 20/03/2013 20/03/2013

109 F10‐ FINAL D'OBRA 37 horas 26/04/2013 02/05/2013

110 1.3 (D) BASTIDA P. VESTIBUL  25 horas 26/04/2013 01/05/2013

111 1.1 TRAFEC DE MATERIAL 12 horas 01/05/2013 02/05/2013

112 FINAL D'OBRA 0 horas 02/05/2013 02/05/2013
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Partida Residu Densitat t m3

2.1 Xapa 182 m2 1,000 1,00 182,00 m2 6 kg/m2 1,09 4,40
Perfils metàl lics 430 m 1,000 1,00 430,00 m 1 kg/m 0,43 1,20

2.2 Rajola (paviment) 142,9 m2 0,050 m 1,00 7,14 m3 1800 kg/m3 12,86 7,14
Tabics conillers 12 m2 0,150 m 1,00 1,80 m3 1000 kg/m3 1,80 1,80
Bigues de fusta 311,4 m 0,300 m 0,30 m 28,03 m3 800 kg/m3 22,42 28,03
Rastells de fusta 600 m 0,050 m 0,10 m 3,00 m3 800 kg/m3 2,40 3,00
Maó pla (empostizat) 142,9 m2 0,050 m 1,00 7,15 m3 1800 kg/m3 12,86 7,15

2.3 Rajola (paviment) 39,94 m2 0,050 m 1,00 2,00 m3 1800 kg/m3 3,59 2,00
Tabics conillers 24 m2 0,150 m 1,00 3,60 m3 1000 kg/m3 3,60 3,60

2.4 Tabics 259 m2 0,070 m 1,00 18,13 m3 1800 kg/m3 32,63 18,13
2.5 Tribunes 12 m2 0,100 m 1,00 1,20 m3 800 kg/m3 0,96 1,20

Vidre 18 m2 0,005 m 1,00 0,09 m3 2600 kg/m3 0,23 0,09
Baranes metal liques 6 u 1,000 1,00 6,00 u 2 kg/u 0,01 0,06

2.7 Paret 17,62 m2 0,070 m 1,00 1,23 m3 1800 kg/m3 2,22 1,23
2.8 Rajola (paviment) 16,1 m2 0,050 m 1,00 0,81 m3 1800 kg/m3 1,45 0,81

Biguetes metàl liques 14,4 m 1,000 1,00 14,40 m 16,7 kg/l 0,24 0,14
Maó pla (volta) 16,1 m2 0,050 m 1,00 0,81 m3 1800 kg/m3 1,45 0,81

2.9 Perfils metàl lics 400 m 1,000 1,00 400,00 m 83,2 kg/m 33,28 23,04
2.10 Rajola (paviment) 19,76 m3 1,000 1,00 19,76 m3 1800 kg/m3 35,57 19,76
2.11 Paret de carga 79,88 m 0,300 m 0,15 m 3,59 m3 1800 kg/m3 6,47 3,59
2.12 Xapa de plastic 8 m2 0,001 m 1,00 0,01 m3 2000 kg/m3 0,02 0,01

Bigues de fusta 24 m 0,300 m 0,20 m 1,44 m3 800 kg/m3 1,15 1,44
Vidre 9 m2 0,005 1,00 0,05 m3 2600 kg/m3 0,12 0,05

2.13 Porta metàl lica 1 u 1,000 1,00 1,00 u 0,05 0,20
Perfils metàl lics 25 m 1,000 1,00 25,00 m 1 kg/m 0,03 0,04
Falç sostre de carto guix 14,97 m2 0,030 m 1,00 0,45 m3 600 kg/m3 0,27 0,45

2.14 Rajola (paviment) 4 m2 0,050 m 1,00 0,20 m3 1800 kg/m3 0,36 0,20
Bigues de fusta 3,5 m 0,170 m 0,30 m 0,18 m3 800 kg/m3 0,14 0,18
Maó pla (volta) 4 m2 0,050 m 1,00 0,20 m3 1800 kg/m3 0,36 0,20
Falç sostre canya guix 4 m2 0,050 m 1,00 m 0,20 m3 600 kg/m3 0,12 0,20
Paret 15,2 m2 0,150 m 1,00 2,28 m3 1800 kg/m3 4,10 2,28
Inodor 1 u 1,000 1,00 1,00 u 0,05 1,00
Pica 1 u 1,000 1,00 1,00 u 0,03 1,00
Altres 1 u 1,000 1,00 1,00 u 0,05 1,00

2.15 Rajola (paviment) 9,5 m2 0,050 m 1,00 0,48 m3 1800 kg/m3 0,86 0,48
Bigues de fusta 6 m 0,170 m 0,30 m 0,31 m3 800 kg/m3 0,24 0,31
Maó pla (volta) 9,5 m2 0,050 m 1,00 0,48 m3 1800 kg/m3 0,86 0,48
Paret 9,8 m2 0,150 m 1,00 1,47 m3 1400 kg/m3 2,06 1,47

9.1 Falç sotre de carto guix 9,5 m2 0,050 m 1,00 0,48 m3 600 kg/m3 0,29 0,48
9.5 Repicat revestiment 19,89 m2 0,020 m 1,00 0,40 m3 2200 kg/m3 0,88 0,40
10.1 Repicat revestiment 47,56 m2 0,020 m 1,00 0,95 m3 2200 kg/m3 2,09 0,95
11.1 Repicat revestiment 29,1 m2 0,020 m 1,00 0,58 m3 2200 kg/m3 1,28 0,58
12.1 Repicat revestiment 21,42 m2 0,020 m 1,00 0,43 m3 2200 kg/m3 0,94 0,43
13.1 Repicat revestiment 32,83 m2 0,020 m 1,00 0,66 m3 2200 kg/m3 1,44 0,66
13.5 Repicat revestiment 6 m2 0,020 m 1,00 0,12 m3 2200 kg/m3 0,26 0,12
13.6 Repicat revestiment 30 m2 0,020 m 1,00 0,60 m3 2200 kg/m3 1,32 0,60
BM Baixants metàl lics 60 m 1,000 1,00 60,00 m 3 kg/m 0,18 0,60

Medició per aconsegui el pes del
residus Mtotal

Bpla Baixants PVC 40 m 1,000 1,00 40,00 m 1,7 kg/m 0,07 0,40
FFPost Fusteria façana posterior 3 m 6,000 m 0,10 m 1,80 m3 800 kg/m3 1,44 1,80

Vidre 6 m 12,000 m 0,01 m 0,36 m3 2600 kg/m3 0,94 0,36
Baranes metal liques 0,3 m 10,000 m 0,01 m 0,03 m3 0,08 0,03

FC Fusteria pati central 4,5 m 7,500 m 0,10 m 3,38 m3 800 kg/m3 2,70 3,38
Vidre 10,5 m 19,500 m 0,01 m 1,02 m3 2600 kg/m3 2,66 1,02

FL Fusteria pati lateral 2 m 4,000 m 0,10 m 0,80 m3 800 kg/m3 0,64 0,80
Vidre 4 m 10,000 m 0,01 m 0,20 m3 2600 kg/m3 0,52 0,20

FFPrin Fusteria façana prinsipal 2,5 m 5,000 m 0,10 m 1,25 m3 800 kg/m3 1,00 1,25
Vidre 6 m 12,000 m 0,01 m 0,36 m3 2600 kg/m3 0,94 0,36

FV Fusteria pati vestíbul 2 m 4,000 m 0,10 m 0,80 m3 800 kg/m3 0,64 0,80
Vidre 4 m 10,000 m 0,01 m 0,20 m3 2600 kg/m3 0,52 0,20

Residus pes (t) volumen(m3)
Metalls 35,39 29,71
Vidre 5,92 2,28
Fusta 33,74 42,18
Plastic 0,09 0,42
Carto i paper 0,05 2
Compost de guix 0,67 1,12
Material petric 131,39 76,85
Altres 0,05 1,00

207,32 155,56

Resum residus Face Inici Final
F1 05/11/2012 03/12/2012
Residus pes (t) volumen(m3)
Metalls 1,84 5,98
Vidre 0,23 0,09
Fusta 0,96 1,20
Plastic 0 0,00
Carto i paper 0,01 0,4
Compost de guix 0,27 0,45
Material petric 73,32 40,73
Altres 0 0

76,63 48,85

Face Inici Final
F2 03/12/2012 04/02/2013
Residus pes (t) volumen(m3)
Metalls 33,40 23,44
Vidre 0,12 0,05
Fusta 26,36 32,95
Plastic 0,09 0,42
Carto i paper 0,02 0,08
Compost de guix 0,41 0,68
Material petric 50,73 32,78
Altres 0,05 1,00

111,18 91,39

Face Inici Final
F3 04/02/2013 02/05/2013
Residus pes (t) volumen(m3)
Metalls 0,14 0,23
Vidre 5,57 2,14
Fusta 6,42 8,03
Plastic 0 0
Carto i paper 0,02 0,8
Compost de guix 0 0
Material petric 7,34 3,34
Altres 0 0

19,50 14,54
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