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RESUM 
 

El projecte consisteix en l’aixecament de plànols, l’estudi patològic i el canvi d’ús de la 

nau 25 ubicada al carrer Montclar, al polígon Polizur de Cerdanyola del Vallès. 

 

Es descriuen totes les obres a realitzar amb l’objectiu d’habilitar la nau per allotjar-hi un 

skatepark cobert amb serveis de vestidors i cafeteria. Abans però, es descriu l’entorn, 

s’analitza el sistema constructiu de l’edifici i es localitzen, identifiquen i diagnostiques les 

lesions patològiques derivades de les deficiències constructives per finalment reparar-les. 

També es descriuen les actuacions de millora a realitzar per adaptar l’espai al seu futur ús. 

 

La reforma per al canvi d’ús es realitza aprofitant una part de l’edificació existent i 

s’enderroca la resta realitzant un acurada gestió de residus tan a dins com a fora de l’obra. 

 

L’habilitació de la nau per resoldre les noves necessitats es realitza complint el Codi 

Tècnic de l’Edificació, utilitzant materials amb un impacte ambiental lleu i satisfent part de 

la demanda energètica de forma sostenible. 

 

Paral·lelament a la construcció, s’ha realitzat un estudi sobre la construcció d‘skateparks on 

s’expliquen des d’un punt de vista tècnic les diferents singularitat d’aquests espais, les 

idoneïtats pel que fa al seu disseny, els tipus de materials més utilitzats per a la seva 

construcció, les seves característiques i el procés a seguir alhora de projectar-los. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 

El factor determinant que ha motivat la realització d’aquest projecte han estat les 

inquietuds de l’autor per combinar el coneixement assolit durant els estudis amb la 

construcció d’àrees habilitades per a la pràctica de l’skateboard. L’abast del projecte doncs, 

és l’aplicació en un cas real d’aquestes dues vessants. 

 

D’altre banda, la planificació del projecte s’ha centrat en l’aplicació de solucions 

sostenibles i mètodes d’actuació que fomentin una construcció més eficient, neta i 

respectuosa amb el medi ambient per recolzar el canvi de mentalitat necessari a la industria 

de la construcció. 

 

L’edifici estudiat s’ha escollit per la seva disponibilitat i accessibilitat, per que responia al 

tipus d’edificació idònia per a aquests tipus d’instal·lacions, al mateix temps que, per les 

seves característiques, permetia posar en pràctica diferents vessants de l’edificació com són 

la rehabilitació, la construcció, els materials i les instal·lacions.  

 

Resumint, s’ha volgut fer una síntesi dels estudis realitzats encarada a una vessant molt 

específica de la construcció en que l’autor té previst especialitzar-se en un futur. 
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2 EMPLAÇAMENT 
 

L’edificació objecte d’aquest projecte de fi de grau te lloc al número 53 del carrer 

Montclar, nau 25, ubicat al polígon industrial Polizur, a la població de Cerdanyola del 

Vallès, comarca del Vallès Oriental, província de Barcelona. 

 

2.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

 

El terme municipal de Cerdanyola del Vallès s’estén entre la serra de Galliners i la serra de 

Collserola, formant part del seu parc natural més d’una tercera part de la seva superfície. El 

municipi limita amb: 

- Barcelona al sud 

- Montcada i Reixac i Ripollet a l’est 

- Barberà del Vallès, Badia del Vallès i Sabadell al nord 

- Sant Quirze del Vallès al nord-oest 

- Sant Cugat del Vallès a l’oest.  

 

La ciutat de Cerdanyola es beneficia dels avantatges d’estar dins l’àrea metropolitana de 

Barcelona, estar situada a només 14 km d’aquesta, i a la vegada de pertànyer a una 

comarca tan dinàmica com el Vallès Oriental. La població disposa d’una ubicació 

privilegiada en quant a comunicacions, fet que sigui possible arribar-hi des de qualsevol 

indret. Part de les carreteres AP-7, C-58, N-150, BV-1415, B-30 discorren pel municipi 

així com els serveis de rodalies de Renfe i Ferrocarrils (FGC). 
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2.2 COMFORMACIÓ DE LA CIUTAT 

 

La història urbana de Cerdanyola comença al segle XIX amb el naixement del primer nucli 

urbà l’any 1828 degut a les transformacions socials i econòmiques que va originar la crisi 

de la fil·loxera a tots els indrets rurals dedicats, majoritàriament, al cultiu de la vinya. 

Anteriorment el territori era habitat per famílies de pagesos que vivien en masos i masies 

aïllades dedicades únicament al conreu de la terra. 

 

Els dos únics camins que aleshores creuaven el terme condicionaren el seu creixement 

inicial en dos barris, el de Dalt (1828) i el de Baix (1845). 

 

L’arribada del ferrocarril l’any 1855 hi va portar els primers estiuejants i les primeres 

indústries que es desplaçaven a les afores de Barcelona. Als anys vint del segle passat 

Cerdanyola esdevé un destí important d’estiueig per aquelles famílies burgeses i artistes els 

costums i gustos dels quals es van fer notar en la trama urbana i en la seva arquitectura. En 

són un clar exemple les grans torres i les urbanitzacions de Montflorit i Bellaterra. 

 

A començaments del segle XX s’unifiquen els dos barris. La urbanització del territori i les 

bones comunicacions van propiciar la instal·lació de les primeres industries, la més 

important i coneguda fou Uralita l’any 1907, així com l’arribada dels primers immigrants. 

Durant la postguerra, la demanda creixent de mà d’obra i la immigració massiva van 

provocar un creixement caòtic i desordenat de la ciutat. En només tres dècades la població 

de Cerdanyola passa dels 3.000 als 50.000 habitants. El poble pagès i d’estiueig desapareix 

esdevenint una ciutat industrial. 

 

L’any 1972, durant els darrers anys de la dictadura, es construeix la Universitat Autònoma 

de Barcelona. L’any 1987 es construeix el Parc tecnològic del Vallès i seguidament 
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diversos centres de recerca i innovació. És d’aquesta manera que la industria, que anys 

enrere havia conformat la ciutat, comença a donar pas a l’economia del coneixement, amb 

empreses punteres i d'alt valor afegit, a recer del campus universitari, del Parc Tecnològic i 

de projectes nous com el Parc Científic de la Plana del Castell. 

 

2.3 POLÍGON INDUSTRIAL POLIZUR 

 

El polígon industrial fou construït l’any 1989 per la immobiliària POLIZUR S.A. de la 

qual rep el nom. Es troba al límit nord-est del terme municipal, en el conegut sector 

Uralita, situat a la carretera N-150 de Barcelona a Sabadell, i delimitat per les grans 

infraestructures viàries de l'AP-7 i la C-58. 

 

El polígon es divideix en tres àrees clarament diferenciades: la zona industrial de Can 

Mitjans on s'ubica una única empresa de grans dimensions, i les respectives Polizur nord i 

Polizur sud. 

 

Actualment, al polígon hi treballen 64 empreses dedicades a activitats econòmiques 

diverses com són el comerç del metall, de material de construcció, de productes químics 

industrials, arts gràfiques, indústria de la fusta, suro i mobles, metal·lúrgia i productes 

metàl·lics. 
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2.3.1 NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

El planejament general que regeix l’àrea en qüestió és el PGM del municipi de Cerdanyola 

del Vallès. El planejament derivat per la zona és el Pla Parcial Sector Uralita aprovat 

l’any 1985. Aquests ordenen l’àrea de la següent manera. 

 

- Classificació del sòl segons el PGM:  Urbanitzable, SU. 

- Règim del sòl: Industrial, 22a. 

- Parcel·la mínima: 800 m2 

- Índex d’edificabilitat: 1,10 m2 sostre/ m2 sòl 

- Ocupació d’edificació: 70% 
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3 ANTECEDENTS 
 

3.1 ACTIVITAT ACTUAL 

 

L’edifici és propietat del Grup EPTISA, empresa dedicada als serveis tècnics d’enginyeria, que 

utilitza la nau per a realitzar investigacions i controls de qualitat de formigons i productes 

bituminosos. 

 

La nau està destinada a l’activitat industrial pròpia d’un laboratori de materials de construcció 

en la seva planta baixa, i a tasques d’oficina tècnica, administratives i directorials a la planta 

altell. 

 

3.2 DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 

 

L’edificació original consistia en una nau industrial diàfana entre mitgeres amb una sola 

façana a carrer per on s’hi accedeix a través d’un pati exterior. Les naus es van construir 

per a la seva posterior venta o arrendament, per això no tenien prèviament una activitat 

definida. Degut a aquest fet s’hi van realitzar les distribucions interiors pertinents per 

satisfer les necessitats dels treballs a realitzar.  

 

Així doncs, actualment a la 

planta baixa hi ha situada la 

recepció, per on s’hi accedeix 

des del carrer a través d’una 

entrada per a vianants, on per 

mitjà d’unes escales s’accedeix 

a la planta altell. Seguidament hi 
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ha uns banys i diferents estances destinades despatxos i laboratoris, magatzems d’eines i un 

quartet de comptadors. La planta baixa és travessada per un passadís, amb dos accessos 

verticals a planta altell, que separa per una banda les àrees ja descrites d’un laboratori, els 

vestidors per als treballadors i la cambra humida per al curat de les provetes de formigó. 

 

Pujant a la planta altell hi trobem l’oficina tècnica, composta per diversos despatxos, una 

sala de reunions, arxius, banys i una cafeteria per als treballadors. Des d’aquesta planta 

accedim a través d’unes escales a una trampeta que dona accés a la planta coberta. 

 

A planta coberta, no transitable, s’hi troben les xemeneies de ventilació de les estances 

inferiors i els condensadors dels aparells d’aire condicionat, ubicats a sobre d’una 

estructura metàl·lica.  
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3.3 SISTEMA CONSTRUCTIU 

 

Es distingeixen dos sistemes constructius: el primer, comú a totes les naus que conformen  

el conjunt industrial, que pertany a les obres realitzades l’any 1989 per edificar el sector en 

qüestió, i; el segon, el propi de la distribució interior de la nau sota estudi, realitzada l’any 

1991, i que al llarg dels anys s’ha anat ampliant i reformant. 

 

3.3.1 POLÍGON INDUSTRIAL 

 

Els edificis que conformen el polígon són naus industrials entre mitgeres, amb amplades de 

15 i 18 m entre centres de pilars, excepte les naus cantoneres on l’amplada varia, i de 6.85 

m d’alçada. Les 12 naus que formen el conjunt ocupen una illa de 9718 m2. 

 

El sistema constructiu és a base de prefabricats de formigó específics per a edificacions 

industrials.  

 

La fonamentació és per mitja de sabates aïllades de 2.3 x 2.3 m i unides amb riostes de 0.7 

m d’amplada on hi recolzen els tancaments verticals. 

 

El sistema estructural està resolt mitjançant un 

engraellat de pòrtics paral·lels, excepte els pòrtics de 

façana situats al carrer Montclar els quals són 

esbiaixats, realitzats amb pilars de formigó armat de 

40 x 40 cm, jàsseres prefabricades tipus Delta 

(peraltades) de pendent 10% de formigó armat 

pretesat i corretges tipus Dalla (perfil Omega) del 

mateix material que reben el tancament de coberta. 

Els pòrtics de façana, de 3 recolzaments, estan resolts 

per bigues de perfils doble T de secció constant amb 

diferència d’alçades entre els pilars laterals i el central 

per mantenir el pendent de la coberta. 

 



EPSEB. GRAU EN ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ. PROJECTE FINAL DE GRAU 
Reforma i canvi d’ús d’una nau industrial a Cerdanyola del Vallès. 

15 

Els tancaments de façana són panells modulars nervats encadellats de formigó aïllant de 

color blanc gravat de 2 x 9 m i de 12 cm de gruix, rematats al seu coronament per un perfil 

metàl·lic en U invertida i fixats mecànicament a les bigues de façana. Els tancaments de 

mitgera, els quals confeccionen els espais de les respectives naus, són blocs buits de 

formigó de 20 cm de gruix. El tancament de coberta  és de tipus sandvitx compost per 

plaques ondulades de fibrociment tipus URALITA a les cares exteriors, model Minionda, i 

5 cm d’aïllant de fibra de vidre a la cara interior, excepte els lluernes de poliestirè reforçat 

amb fibra de vidre que s’estenen longitudinalment per il·luminar de forma zenital l’interior. 

 

El paviment de les naus és una llosa de formigó en massa. 

Les portes d’accés a la nau són metàl·liques, basculants manualment i de 5 m d’alçada per 

6 m d’amplada. Les fusteries de finestres i portes per a vianants també són metàl·liques. 

 

El tancat perimetral que separa les naus de la via pública està resolt amb un mur de blocs 

de formigó de 20 cm de gruix per 1 m d’alçada, rematat per una tanca de perfils metàl·lics i 

malla tipus Religa d’1.5 m d’alçada. En aquest mur s’hi troben la porta d’accés per a 

vianants, una porta corredissa per a l’accés rodat de 7 m de longitud suportada per rodetes 

que discorren dins d’un carril i les caixes d’armaris d’escomesa d’electricitat i aigua. Entre 

el tancat perimetral i les façanes hi ha un patí exterior realitzat amb un paviment de 

formigó en massa. 

 

3.3.2 INTERIOR DE LA NAU 

 

Com ja s’ha comentat a l’interior de cada nau s’hi ha construït independentment la 

distribució d’espais necessària per a l’ús previst. Tot seguit es descriuen aquesta distribució 

de la nau en qüestió. 

 

La fonamentació, realitzada amb formigó H-175 i armada segons EH-88 amb acer AEH-

500, està resolta mitjançant sabates aïllades de 1 x 1 m  i 0,6 m de profunditat pels pilars i 

fonaments continus de 0,4 m d’amplada i 0,6 m de profunditat pels murs de càrrega. 

 

L’estructura dels pòrtics són perfils laminats d’acer mentre que els murs són de maó 

ceràmic. Els forjats són unidireccionals de biguetes semiresistents, entrebigat de revoltó 
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ceràmic i compactat amb formigó H-175. Degut a una ampliació duta a posteriori, les 

biguetes en un sector concret són metàl·liques. 

 

Els tancaments amb funció estructural són de gero mentre que els utilitzats per a la 

distribució interior són de totxana fixada amb ciment Portland. Ambdós revestits i lluïts 

amb ciment Portland i enguixats. Les mampares són prefabricades amb perfilaria d’alumini 

amb doble pany de fusta i omplertes amb fibra de vidre. 

 

Els aïllaments realitzats en les parets són amb llana de vidre excepte el realitzat a la cambra 

humida que és de poliestirè extrusionat. 

 

Els paviments realitzats són ceràmics executats amb rajoles de gres i terratzo fixades amb 

ciment cola. 

 

Les fusteries estan realitzades amb bastiments de fusta de pi flandès tractades amb oli de 

llinosa i envernissades i d’alumini anoditzat platejat. Els banys i vestidors, al ser la última 

reforma duta a terme, són bastiments d’alumini lacat. La porta de la cambra humida, al ser 

una estança especial, és d’acer galvanitzat. 

 

En total la superfície construïda és de 853,75 m2 (670,25+183,50). 

 

3.4 DEFICIÈNCIES CONSTRUCTIVES 

 
Estructuralment l’edifici manté les seves exigències i funcions inicials. Fins al moment no 

s’ha tingut constància de qualsevol evidència que pogués fer sospitar certa lesió o defecte. 

Això entra dins del previst ja que l’edifici no arriba als 25 anys d’edat. Però, pel que fa a 

l’envolupant de l’edifici, sí que s’han detectat deficiències significatives tan en la façana 

com en la coberta. 

 

3.4.1 PRESÈNCIA D’AMIANT A LA TEULADA 

 

Descripció: La coberta a dues aigües i  amb un 10% de pendent, de planta trapezoïdal i de 

750 m2, està conformada per plaques ondulades de fibrociment (Uralita). L’ús i la 
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comercialització de l’amiant estan prohibits des de l’any 2002 degut a la seva toxicitat. En 

un principi el fibrociment és un material no friable, és a dir, les fibres d’amiant no es 

desprenen fàcilment al estar barrejat amb el ciment però, l’exposició perllongada al desgast 

ambiental acaba provocant la seva degradació augmentant el risc de que es produeixin 

aquests despreniments i l’aire del voltant contingui fibres en suspensió. Les plaques tenen 

més de 20 anys i presenten signes de deteriorament importants, per tant, és molt probable 

que les fibres ja s’hagin desprès. 

 

Abast: A tota la coberta.  

 

Actuació: Es rehabilitarà la totalitat de la coberta desmantellant la teulada i substituint-la 

per un nou tancament. El nou tancament es realitzarà amb panells sandvitx de coberta de 

40 cm de gruix. Els trobaments singulars com el carener, trobament amb paraments 

verticals, elements sortints i ràfecs, es solucionaran instal·lant remats metàl·lics protegits 

de coberta per tal de garantir la protecció en front la humitat com estableix el DB-HS1. 

 

Al ser considerat un residu perillós, la retirada del fibrociment es durà a terme per una 

empresa especialitzada en el tractament de productes amb amiant, la qual haurà d’estar 

registrada a la RERA (Registre d’Empreses amb Risc per Amiant). El procés de 

desmantellament es farà seguint el protocol de seguretat i salut establert per a materials 

contenidors d’amiant. 

 

3.4.2 FORMIGÓ EXPOSAT A LA INTEMPÈRIE POC DURABLE 

 

Descripció: La façana està composta per panells sandvitx prefabricats de formigó armat 

amb dos perfils nervats incorporats als seus laterals. Aquests elements van ser construïts 

amb un formigó inadequat pel que fa a la seva resistència i durabilitat enfront els atacs 

químic que es produeixen en ambients pol·lucionats. 

 

Abast: A tot el tancament de façana. 
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Patologia: Observant els perfils es detecten esquerdes i despreniments del formigó de 

recobriment. En el cas més lleu el perfil comença a esquerdar-se. En el cas més 

desfavorable el formigó ja s’ha desprès i les armadures es fan visibles. 

 

Diagnosi: Com a conseqüència de la carbonatació del formigó, reacció química produïda 

quan l’hidròxid de calci Ca(OH)2 del formigó contacta amb el diòxid de carboni CO2 de 

l’atmosfera (molt elevat a la zona degut a la presencia de l’autopista C-58) i esdevé 

carbonat càlcic CaCO3 deixant l’armadura despassivada i desprotegida al variar el seu PH 

de base a  àcid, l’armadura s’ha vist afectada per la corrosió i s’ha expandit provocant el 

trencament del formigó degut a l’augment de les tensions interiors. La causa directe recau 

en un error de disseny, haver utilitzat un formigó de prstacions inadequades pel tipus 

d’atac químic que ha de suportar en ambients pol·lucionats (carbonatació), i en segon 

terme, no haver realitzat el tractament o manteniment adequat per a prevenir la situació 

actual. 

 

Actuació: En els casos en que la lesió no s’hagi iniciat o estigui en un estat de 

deteriorament poc avançat es repararà aïllant-la de la causa que la provoca. Aquesta 
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actuació preventiva consistirà en aplicar una capa de protecció amb pintura convertidora 

d’òxid (anticarbonatació). 

 

En els casos en que el deteriorament sigui tal que aquesta solució preventiva sigui ineficaç 

s’optarà per reconstruir novament l’element. La reparació consistirà en: 

 

1. Repicar el formigó fins a deixar vistes les armadures i a posteriori netejar 

superficialment la zona amb compressor d’aire. 

2. Sanejar l’armadura mitjançant una projecció amb xorro de sorra (microsílice) per 

extreure la corrosió adherida. 

3. Protegiran amb passivadors superficials de corrosió ( pintura inhibidora) si no hi ha 

una reducció important de les armadures. En cas contrari, s’afegirà el ferro que manca per 

mitja de soldadura amb rodons del mateix diàmetre i subjectar-los als estreps. 

4. Recompondre la forma mitjançant un formigó amb bona adherència, amb retracció 

compensada i de qualitat superior a l’anterior. 

Protegir superficialment els perfils amb pintura convertidora d’òxid (anticarbonatació). 

 

3.4.3 EXECUCIÓ DEFICIENT DELS TANCAMENTS DE FINESTRA 

 

Descripció: Els forats de finestra estan formats pel panell de façana seguit d’un extradossat 

realitzat amb envà ceràmic de 5 cm. La fusteria de la finestra, realitzada amb fusteria 

metàl·lica d’alumini es situa a sobre d’aquest últim. Aquest trobament es va realitzar de 

forma inadequada ja que es produeixen filtracions d’aigua a l’interior de l’edifici. 

 

Abast: A les 4 finestres de planta altell. 

 

Patologia: Apareixen taques d’humitat, despreniments i disgregacions de la capa d’acabat 

en el trobament del marc inferior de finestra amb l’extradossat. En el cas més lleu només 

s’exfolia la capa de pintura, en el cas més greu es desprèn i desintegra el revestiment de 

l’extradossat. 
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Diagnosi: No haver realitzat correctament la unió dels brancals dels cèrcols de finestra, ni 

haver donat un pendent suficient a l’escopidor, ni haver col·locat cap pestanya a la part 

superior del marc que evités l’entrada directa d’aigua ni haver col·locat làmines 

impermeabilitzants en els punts crítics ha provocat la filtració directa d’aigua a l’interior de 

l’edifici la qual ha provocat les lesions ja esmentades. 

  

 Actuació: Primer s’enretiraran les finestres, els seus bastiments, el premarc de la fusteria i 

els cèrcols de finestra actuals. A continuació s’enderrocarà el perímetre d’extradossat més 

proper a la obertura per tal de poder realitzar de nou el trobament. S’enretiraran els trossos 

de runa que hagi pogut quedar i es netejarà tota la superfície. Es col·locaran làmines 

impermeables, tal i com indica el DB HS-1, als laterals i ampits de finestra per protegir-les 

de la humitat. 
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Un cop col·locades les làmines impermeabilitzants es refarà l’extradossat i es col·locarà el 

nou premarc de finestra, fixat amb un morter de retracció compensada per així evitar 

filtracions un cop hagi endurit. S’instal·laran de nou els marcs de la finestra i tot seguit la 

fulla de tancament. Per finalitzar, s’arrebossarà i es pintarà de nou la part afectada. 

 

3.4.4 DISSENY DEFICIENT DELS TRENCAAIGÜES  

 

Descripció: El trencaaigües està format pel mateix cèrcol metàl·lic que acaba el forats de 

finestra de la façana, el disseny del qual no esta previst d’un goteró que evacuï l’aigua 

convenientment. 
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Abast: a les 4 finestres de planta altell 

 

Patologia: Regalims de brutícia que s’escorren façana avall en el parament inferior més 

immediat. 

 

Diagnosi: L’aigua, al no trobar cap obstacle que li impedís el seu recorregut, s’ha 

escorregut directament per la façana provocant per rentat diferencial l’embrutiment de la 

zona més propera a la finestra. 

 

Actuació: Es realitzarà un trencaaigües amb goteró a l’àmbit de finestra que evacuï l’aigua 
correctament. 
 

3.5 ADAPTACIONS I MILLORES 

 

3.5.1 LLOSA DE FORMIGÓ 
  
Degut a que l’actual paviment no resistirà els requeriments de les futures necessitats  i que 

la seva superfície mostra varies discontinuïtats, rugositats i desnivells, i preveient que un 

cop realitzades les obres aquesta situació haurà empitjorat, es rehabilitarà la llosa que 

pavimenta la nau per deixar-la en condicions òptimes per satisfer les exigències d’una pista 

de patinatge. 

 

Per aquest motiu es procedirà a repicar l’àrea de la llosa de formigó destinada a skatepark 

mitjançant una fresadora fins a rebaixar un gruix de 10 cm. Tot seguit es netejarà la 

superfície per deixar-la lliure de partícules soltes, es disposarà un armat compost per 
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150/150/Ø5 mm i es formigonarà amb un formigó de resistència H-25 fins obtenir un gruix 

de 15 cm totals.  

Sobre el formigó fresc s’abocarà, amb mitjans mecànics, un morter a base d’àrids de sílice 

i quars de corindó lligats amb ciment CEM II/A-L 32,5 N per reforçar la capa superficial 

de rodolament. Acte seguit es realitzaran les juntes de retracció cada 25 m2 com a màxim 

per mitjà de talls de serra de disc i es segellaran amb un material deformable. Aquest 

tractament proporciona majors resistències a l’abrasió i als impactes mecànics evitant que 

apareguin fissures i la superfície es disgregui amb l’ús. 

 

3.5.2 ENVOLUPANT DE L’EDIFICI 

 
Degut a que els paraments de façana i mitgera no compleixen les exigències mínimes 

establertes al CTE DB HE en quant a transmitància tèrmica (veure Annex D) es realitzaran 

les obres de millora necessàries per assolir-les. 

 

Aquestes consistiran en realitzar un extradossat directe a les parets de mitgera i façana per 

mitja de mestres d’acer galvanitzat i plafons de cartró guix. Quan el parament de façana 

està extradossat per un envà ceràmic, serà suficient realitzar-hi un extradossat directe per 

mitja de plafons de cartró guix fixats amb pasta d’agafament. 

 

Les característiques del sistema constructiu es detallen a l’apartat 6.3.1. 
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4 PROJECTE BÀSIC 
 

4.1 CONSIDERACIONS 

 

Per tal de contribuir a una construcció més neta i respectuosa amb el medi ambient s’han 

portat a terme certes mesures tan de disseny com constructives. 

 

S’ha tendit a la construcció amb elements prefabricats que requereixin poca aigua. 

Aquests, al mateix temps que redueixen els residus generats durant el procés de 

construcció, afavoreixen l’estalvi d’aigua. 

 

S’han reutilitzat elements arquitectònics procedents de l’enderroc per de reduir els residus 

de demolició a transportar a l’abocador.  

  

Per tal de reduir el consum energètic produït en l’ús de l’edifici, s’ha aïllat tèrmicament 

l’edifici de l’exterior convenientment per estalviar en climatització, s’han instal·lat equips 

recuperadors entàlpics que proporcionen un consum més eficient,  s’han instal·lat plaques 

solars per a l’escalfament de l’aigua calenta sanitària i s’ha dissenyat la coberta amb 

captadors de llum natural per tal de reduir el consum d’il·luminació artificial. 

 

Per tal d’estalviar aigua potable, reduir el seu consum i predicar-ne un ús sostenible, s’han 

instal·lat sistemes i mecanismes reguladors i s’ha realitzat un sistema recuperador d’aigües 

pluvials que abastirà els inodors i aixetes de manteniment. 

 

4.2 PROGRAMA DE NECESSITATS 

 

L’objectiu del projecte és realitzar unes instal·lacions esportives destinades exclusivament 

al skateboarding que serveixin també com a punt de reunió social entre els practicants, 

local per a celebrar-hi esdeveniments i festes relacionades amb aquest ambient. Per aquesta 

raó s’han projectat els següents espais per tal de respondre a les necessitats establertes. 

 



EPSEB. GRAU EN ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ. PROJECTE FINAL DE GRAU 
Reforma i canvi d’ús d’una nau industrial a Cerdanyola del Vallès. 

25 

L’edifici disposarà de: un aparcament privat de 6 places (1 d’elles accessible per a 

minusvàlids) destinada principalment als treballadors; un vestíbul d’entrada per tal de rebre 

als patinadors a la mateixa vegada que els distribuirà per l’edifici; uns vestidor equipat amb 

un inodors, dos lavabos i quatre dutxes i un altre equipat amb un inodor, un lavabo i dues 

dutxes; un skatepark equipat amb banks, grind-box, fun-box, curbs, flatrails, half-pipe, 

handrails, hoobas, quarters, ramps, stairs i wallride distribuïts en una zona de vertical i 

l’altre dedicada a l’street; un bar/cafeteria, que servirà refrescos menjars freds que no 

requereixin cocció, equipat amb taules i cadires, zona de futbolí i zona de banys; un 

magatzem on s’ubicaran els equips d’ACS i el gènere per abastir la cafeteria. 

 

La distribució i la relació de superfícies útils dels espais serà la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA BAIXA 

ZONES SUPERFÍCIE ÚTIL (M2) 

VESTÍBUL 28,65 

DISTRIBUIDOR 4,75 

VESTIDOR H 10,30 

VESTIDOR D 22,85 

SKATEPARK 644,95 



EPSEB. GRAU EN ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ. PROJECTE FINAL DE GRAU 
Reforma i canvi d’ús d’una nau industrial a Cerdanyola del Vallès. 

26 

 

PLANTA BAIXA 

ZONES SUPERFÍCIE ÚTIL (M2) 

BAR/CAFETERIA 103,30 

MAGATZEM 8,90 

PASSADÍS 6,70 

BANY D/M 4,40 

BANY H 4,75 

 

4.3 OBRES A REALITZAR 

 

Es descriuen a grans trets el seguit d’obres a realitzar per construir l’espai proposat. 

 

De l’edificació existent s’enderrocaran totes les particions existents i 351,46 m2 de forjat, 

la resta s’aprofitarà per al nou ús. 

 

Es solucionaran les deficiències constructives detectades substituint la coberta actual per 

un nou tancament de panells sandvitx, es desmuntaran les finestres per reparar les 

deficiències i es realitzaran de nou instal·lant nous marcs exteriors per a les finestres.  

 

Es condicionaran les parets de mitgera de l’edifici per tal de complir la transmitància 

tèrmica màxima exigida pel CTE i es rehabilitaran 658 m2 de la llosa de formigó que 

pavimenta la nau per adaptar-la al nou ús. 

 

Es realitzaran les obres necessàries per ampliar la planta altell en 17,70 m2. S’executaran 

totes les divisions interiors i els seus acabats per tal de construir els espais projectats. 

 

 Es substituiran totes les instal·lacions i se’n realitzaran de noves seguint les normatives 

aplicables corresponents. S’instal·laran plaques solar per a la producció d’ACS, s’enterrarà 

un dipòsit recuperador d’aigües pluvials al pati que abasteixi els inodors i s’instal·larà un 

ascensor accessible per complir la normativa d’accessibilitat vigent.  
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5 ENDERROC 
 

Amb l’objectiu d’adequar l’espai interior de la nau per realitzar les instal·lacions esportives 

proposades, es dur a terme un enderroc parcial de les construccions existents. 

 

Abans però, s’ha considerat oportú fer una reflexió sobre la gestió dels residus de 

construcció i demolició actual amb l’objectiu de justificar les solucions adoptades i 

aconseguir una construcció més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. 

 

5.1 REFLEXIÓ 

 

Avui en dia el sector de la construcció té un impacte molt important tan econòmica com 

ambientalment. Com en la majoria de països desenvolupats, aquesta industria és una part 

potent del seu motor econòmic (a Catalunya representa el 13% del PIB) però, per altre 

banda, cal tenir present que és una de les principals fonts de contaminació de l’entorn en el 

que vivim. 

 

Segons dades del World Watch Institute, la industria de la construcció consumeix el 60% 

de les extraccions de matèries primeres de la litosfera. En altres paraules, per cada m² 

construït es consumeixen més de 2,5 tones de materials, 9.000 MJ d’energia i s’emeten a 

l’atmosfera més de 700 kg de CO2. 

 

Segons un estudi realitzat l’any 2002 per l’Agència Europea del Medi Ambient, els residus 

de la construcció i demolició van suposar un 34% del total de residus generats a Europa. És 

a dir, cada europeu va genera 3,8 tones anuals de residus, de les quals 1,3 tones provenien 

de la construcció i la demolició. 

 

Aquestes xifres demostren que el procés de construcció de l’edificació és la principal causa 

d’esgotament dels recursos no renovables, ja que s’extreuen deliberadament enormes 

quantitats de matèries primeres, i que contamina el medi ambient desenfrenadament per 

mitjà dels residus i emissions de gasos contaminants que genera. En un model productiu 

com aquest no és gens descabellat pensar que el deteriorament de l’entorn ja és 

irreversible. 
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Per tant, la necessitat de reestructurar el procés constructiu per disminuir les quantitats de 

matèries primeres consumides i residus generats és vital per poder paralitzar l’impacte 

ambiental del sector de l’edificació. 

 

PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS A EUROPA (1998) 

 

 

PAÍS 

PRODUCCIÓ RESIDUS 

(MILIONS DE TONES) 

% 

REUTILITZAT 

O RECICLAT 

% 

ABOCADOR/INCINERAT 

ALEMANYA 59 17 83 

UK 30 45 55 

FRANÇA 24 15 85 

ITÀLIA 20 9 91 

ESPANYA 13 <5 >95 

HOLANDA 11 90 10 

BÈLGICA 7 87 13 

ÀUSTRIA 5 41 59 

PORTUGAL 3 <5 >95 

DINAMARCA 3 81 19 

GRÈCIA 2 <5 >95 

SUÈCIA 2 21 79 

FINLÀNDIA 1 45 55 

IRLANDA 1 <5 >95 

LUXEMBURG 0 N/a N/a 

EU-15 180 28 72 

 

A l’any 2006 Catalunya es situaria al voltant del 10% de residus reciclats. 

 

Analitzant les dades anteriors, exceptuant països com Holanda, Bèlgica, Dinamarca o 

Àustria, on realment la gestió i valorització dels residus és exemplar degut a les seves 

polítiques conscienciades i sostenibles amb el medi ambient, Europa encara no ha fet els 

deures en quant a la gestió de residus.  

 

La situació doncs, és completament incongruent i insostenible, s’extreuen grans quantitats 

de matèries primeres al mateix temps que s’aboquen quantitats estratosfèriques de residus a 
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l’ambient quan encara són útils, sense haver-los pogut reutilitzar o reciclar per a altres 

usos. 

 

Al no reciclar i/o reutilitzar els RCD comporta que aquest impacte ambiental generat per 

les extraccions, els abocadors i el consum innecessari de matèries primeres i la 

contaminació derivada de les seves transformacions romanguin. 

 

Si s’analitzen els residus de la construcció que arriben a l’abocador obtenim els següents 

percentatges: 

- ceràmics: 40% 

- terres: 20% 

- altres petris: 13% 

- fusta: 5% 

- plàstics: 3% 

- diversos: 2% 

- metalls: 2% 

- paper i cartró: 2% 

- especials: 2% 

 

Sabent que els residus de construcció i demolició produeixen un impacte ambiental 

significatiu, que la majoria d’aquests són d’origen petri (gairebé el 90% si no comptem les 

terres), que tenen unes característiques molt semblants al seu estat inicial i que per a poder 

ser reciclats només requereixen un procés de transformació relativament senzill (matxuca i 

classificació per tamisatge), la qüestió a plantejar és perquè els percentatges de reutilització 

i reciclatge són tan baixos (a Espanya és inferior al 10%). 

 

Les causes principals que provoquen aquesta situació insostenible són: 

 

Els cànons d’abocament actuals són incongruentment baixos (el preu en €/Tn als abocadors 

d’Holanda fa 20 anys que triplica als d’Espanya). L’acceptació de runa bruta no està 

suficientment penalitzada, actualment la proporció de les tarifes entre runa neta/bruta és 

d’1 a 2. 
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Aquests fets provoquen que no es tingui cura a l’hora de classificar la runa abans de 

transportar-la al dipòsit ni que s’estimuli a fer-ho, que els residus segueixin sense tenir 

valor i  per contra que els abocadors s’omplin més ràpid. 

 

Per altre banda, ens trobem amb les dificultats de moltes obres per poder fer una recollida 

selectiva en origen degut a la falta d’espai. Ja sigui per qüestions inamovibles com poden 

ser les característiques de la zona (casc antic), per qüestions administratives (l’autorització 

municipal i les ordenances d’ocupació de la via pública són bastant limitades) o per 

qüestions de projecte (durant la realització de les obres no s’ha previst un espai adequat per 

a realitzar-la). 

 

Aquestes situacions provoquen la barreja dels RCD, fet que dificulta i encareix la seva 

valorització per al reciclatge, que finalment acaben desaprofitats. 

 

I el més greu és que, desafortunadament, encara hi ha molt poca conscienciació per reduir 

els residus generats durant l’obra i en utilitzar materials d’origen reciclat. Per altra banda, 

els òrgans de govern no donen la importància suficient a la seva prevenció ni les 

normatives actuals són suficientment estrictes en quant a la seva valorització. 

 

La poca conscienciació de les persones envers la generació de residus, la falta de 

coneixement,  la comoditat o simplement un interès nul per reciclar propicien la barreja i la 

contaminació externa dels contenidors d’obra, dificultant la seva posterior valorització i 

reduint la seva probabilitat de ser reciclats. 

 

La percepció dels productes reciclats com a un producte de segona categoria o qualitat 

inferior, l’època de l’abundància en la que vivim, on les persones disposen de tot allò que 

necessiten i gairebé res escasseja, desafortunadament genera aquest ritme de vida 

insostenible, malbaratador i consumidor el qual incita tothom a estrenar abans que 

reutilitzar els productes. 
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5.2 OBJECTIUS 

 

Coneguda la situació actual, amb l’objectiu de contribuir a una construcció mes sostenible i 

conscienciada de veritat en reduir la contaminació provocada pels residus generats a la 

industria de la construcció, l’enderroc que es realitzarà es durà a terme tenint presents 

criteris i mètodes que afavoreixin, en aquest ordre de jerarquització, la reducció, la 

reutilització i el reciclatge dels residus de construcció i demolició generats a l’obra. 

 

Per afavorir a aquest propòsit, el mètode utilitzat per l’enderroc serà de desconstrucció, es 

reutilitzaran elements arquitectònics de l’edificació existent que s’aprofitaran tan a dins 

com a fora d’obra i es farà una separació selectiva en origen dels residus per augmentar-ne 

la valorització un cop s’hagin de transportar a la planta de gestió. 

 

Aquestes accions influeixen directament en els residus produïts durant la construcció ja 

que es reutilitzen i es reciclen allargant-los la seva vida útil, fet que ajuda a reduir el volum 

final de residus que anirà destinat a dipòsit i reduir l’extracció de noves matèries primeres. 

 

5.3 DESCONSTRUCCIÓ 

 

Com a criteri general, per tal d’acomplir els objectius proposats anteriorment, així com per 

facilitar la gestió de residus a peu d’obra, l’enderroc es portarà a terme mitjançant 

tècniques de demolició selectiva i de desmuntatge, seguint coordinadament les següents 

etapes: 

- Primera etapa. Desmuntatge dels elements arquitectònics recuperables que no 

formen part de l’estructura de l’edifici i que no són suport d’un altre element. 

- Segona etapa. Desmuntatge dels materials i elements reciclables que, com en el 

cas anterior, no tenen funció de suport. 

- Tercera etapa. Desmuntatge dels elements arquitectònics que formen part de 

l’estructura o que són suport d’un altre element, amb estintolament previ. 

- Quarta etapa. Desmuntatge i enderroc de l’estructura de l’edifici, amb tècniques i 

mètodes que facilitin la selecció in situ dels materials per a un reciclatge posterior més 

fàcil. 
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L’ordre a seguir duran l’enderroc selectiu serà l’invers a la seva construcció: planta per 

planta en sentit descendent, desmuntant i enderrocant els tancaments, distribucions i 

paviments primer i deixant pel final tot allò referent a l’estructura de l’edifici, de manera 

que al iniciar el desmuntatge d’un sostre no resti cap element per sobre d’aquest.  La 

rehabilitació de la coberta serà la darrera tasca a realitzar, un cop s’hagi realitzat l’enderroc 

pròpiament dit i la nau quedi completament buida. 

 

Hom proposa procedir al desmantellament de l’edifici, amb mitjans principalment manuals 

i mecànics quan no la situació ho requereixi. 

 

Pel que fa a la gestió dels residus d’enderroc, s’explica detalladament en l’estudi de gestió 

de residus pertinent comprès a l’annex F. 

 

5.3.1 ETAPES 

 

Un cop realitzat l’enderroc, de la distribució existent només restarà dempeus una part de la 

planta altell, actualment destinada a oficines, així com les respectives escales que hi donen 

accés des de l’actual recepció. La construcció restant serà l’objecte d’aquest enderroc. 

 

(Consultar plànols d’enderroc). 

 

Treballs previs 

 

Es comunicarà a tots els organismes que puguin resultar afectats. S’anul·laran les 

instal·lacions existents. S’estintolaran totes les zones que ho requereixin i es disposaran les 

bastides necessàries per executar els treballs amb seguretat. S’instal·laran tots els equips de 

protecció col·lectiva previstos. 

 

Mobiliari 

 

S’enretirarà el mobiliari existent com tota la maquinària que actualment roman a l’interior 

de l’edifici fins a deixar completament les plantes buides i lliures de càrregues. 
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Elements arquitectònics 

 

Es recuperaran els sanitaris dels vestidors i banys per a ser reutilitzats tan dins com a fora 

de l’obra. Dins l’obra es reutilitzaran 4 inodors, 1 urinari, 6 plats de dutxa i 5 lavabos 

juntament amb les respectives grifonaries. La resta de sanitaris es cediran a un mercat 

secundari per a la seva futura reutilització. 

 

Es recuperarà l’aigüera ubicada actualment al menjador per a ser reutilitzada a l’obra. 

 

Es recuperaran les semibiguetes situades als laboratoris. Dins l’obra es reutilitzaran 6 

biguetes, la resta es cediran a un mercat secundari per a la seva reutilització. 

 

Es recuperaran totes les lluminàries, tipus Down-light, instal·lades en cambres humides 

com les lluminàries encastades al fals sostre. 

 

Cel rasos 

 

S’enretiraran els fals sostres situats a la planta baixa i a la planta altell. Es classificaran 

correctament en funció de la seva naturalesa (plaques de guix, fibres de fusta o lamel·les 

d’alumini). Simultàniament, s’enretirarà tot l’aïllant tèrmic situat sobre el fals sostre. 

Finalment es desmuntaran els perfils metàl·lics que formen les estructures portants. 

 

Instal·lacions 

 

Es desmuntaran totes les instal·lacions d’aire condicionat compostes pels equips 

evaporadors, ubicats a planta coberta, les seves connexions frigorífiques així com els 

equips evaporadors situats en les diferents estances de l’edifici. 

 

Els escalfadors elèctrics (termos) així com els vasos d’expansió que donen servei als 

vestidors seran reutilitzats a la nova instal·lació d’ACS. 

 

Es desmuntaran les conduccions de fluids que quedin vistes i que puguin ser 

desmantellades sense afectar la resistència o l’estabilitat de l’element constructiu al qual 

contacten. 
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Si el procés de desmuntatge dels trams encastats esdevé complex o posa en perill 

l’estabilitat estructural al reduir la secció de l’element constructiu per on discorre, es 

desmuntaran a terra un cop s’hagi enderrocat el respectiu element. Posteriorment se 

separaran de la runa i es classificaran. 

 

ES recuperaran les llumeneres tipus Downlight situades a les cambres humides així com 

les llumeneres de planta baixa i planta altell marcades als plànols per ser reutilitzades. 

Després s’extraurà les safates de protecció i tot el cablejat elèctric que discorre pel seu 

interior i alimenta els punts de consum, les caixes elèctriques que separen en diferents 

sector la instal·lació. 

 

Mampares 

 

Es desmuntaran les mampares divisòries de la planta altell i s’especejaran obtenint els 

residus classificats segons la seva naturalesa. 

 

Acabats 

 

Desmuntatge dels materials de revestiment, acabats i decoració, dedicant especial atenció a 

aquells que es pugin reutilitzar i que no tinguin una funció portant a l’edifici, doncs del 

contrari, posteriorment podrien patir ratllades, impactes, etc. que disminuirien tan la 

qualitat com la durabilitat. 

 

Fusteries 

 

Els bastiments es desmuntaran quan es demoleixin els elements on són situats. Un cop 

extretes, s’especejaran per classificar els residus. Quan s’enretirin fusteries i manyeries en 

plantes inferiors a la que s’està enderrocant, no s’afectarà l’estabilitat de l’element on 

estiguin situades, i es disposaran proteccions provisionals en les obertures. 

 

Aquesta procés es realitzarà tenint especial cura en els bastiments de les portes que es 

preveuen reutilitzar en la futura construcció, per tal de no malmetre el seu estat. 
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Envans 

 

Els envans es demoliran de dalt a baix i abans d’enderrocar el sostre superior. Es demoliran 

primer els envans interns i a continuació els de tancament; prèvia enretirada dels 

components superposats com són les portes i finestres. 

 

En el cas que es detecti que el sostre superior ha cedit, no es demoliran els envans sense 

apuntalar-lo prèviament. 

 

Paviments 

 

S’aixecaran abans de procedir a l’enderroc de l’element resistent en el qual està fixat.  

 

S’extrauran les peces ceràmiques juntament amb les capes de fixació fins deixar vista la 

cara superior del forjat o de la llosa de formigó, sense afectar la capa de compressió dels 

sostres ni debilitar-ne les bigues o biguetes. 

 

Forjats 

 

S’enderrocaran després d’haver suprimit tots els elements situats per damunt d’aquests. 

S’apuntalarà el propi sostre si s’observa que a cedit. Les càrregues que suporten els 

estintolaments es transmetran al terreny sense superar la seva sobrecàrrega admissible. 

 

Els talls del sostre no deixaran elements volats sense apuntalar. S’observarà, especialment, 

l’estat del sostre dessota els aparells sanitaris, prop dels baixants i vora amb xemeneies. 

 

Quan el material de reomplert sigui solidari amb el sostre s’enderrocaran simultàniament 

ambdós elements. 

 

El sostre de biguetes s’enderrocarà primer l’entrebigat a ambdós costats de la bigueta sense 

debilitar-la o, quan sigui semibigueta, sense trencar-ne la capa de compressió. Apuntalant 

prèviament la bigueta en els seus dos extrems, s’anul·laran els seus suports. Quan la 

bigueta sigui contínua, perllongant-se a d’altres crugies, s’apuntalarà la zona central del 
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sostre de les biguetes adjacents i es tallarà la bigueta arran de la cara interior del suport 

continu. 

 

En suports continus, amb prolongació d’armadures cap a altres crugies, s’apuntalaran 

prèviament les zones centrals dels sostres contigus, tallant els extrems de la banda arran de 

la cara interior del suport continu. 

 

Murs 

 

En quan a les parets de càrrega, s’hauran enderrocat prèviament els elements que hi 

recolzaven, tals com sostres, congrenys, escales, etc. A continuació es demoliran seguint el 

mateix procediment que els envans. 

 

Bigues 

 

S’hauran enderrocat prèviament tots els elements de la planta superior restant així lliure de 

càrregues. Se suspendrà prèviament la part de la biga que s’hagi d’aixecar, tallant o 

desmuntant de seguida els seus extrems. No es deixaran sense apuntalar bigues o parts de 

bigues en voladís. 

 

Pilars 

 

S’hauran enderrocat prèviament totes les bigues que hi recolzin. Se suspendrà o atirantarà 

el suport i posteriorment es desmuntarà inferiorment. 

 

Coberta 

 

Es començarà el desmuntatge de la coberta pels elements que sobresurten d’aquesta, tals 

com conductes de ventilació de gasos, fums i cambres sanitàries. S’evitarà que els 

materials o parts dels elements caiguin directament sobre la coberta. 

 

S’iniciarà el desmuntatge dels plans inclinats pel carener, seguint el sentit descendent, fins 

als ràfecs. El procés seguirà un ordre simètric, de manera que no es produeixin caigudes de 

trams per desequilibri de càrregues. 
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La coberta es desmuntarà des de les capes situades a l’exterior cap a les interiors. És a dir, 

primer s’extraurà les plaques de fibrociment exteriors, a continuació la llana de vidre i per 

últim les plaques interiors. 

 

En tot moment romandran instal·lades les proteccions i senyalitzacions necessàries, els 

criteris de Seguretat i Salut que estableix la normativa vigent així com les directrius de la 

Direcció facultativa i la Propietat. 
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6 OBRA NOVA 
 

A continuació es descriuen i justifiquen les obres a realitzar un cop s’hagi realitzat 

l’enderroc i rehabilitat la façana i la coberta. 

 

6.1 FONAMENTS 

 

Es construiran els fonaments necessaris, prèviament calculats tenint en compte l’estudi 

geotècnic del sol i el descens de càrrega pertinent, per a suportar el nou pòrtic i la caixa 

d’ascensor. 

 

Per realitzar la sabata aïllada, un cop replantejada, s’aixecarà el paviment de formigó i 

s’excavarà fins a trobar la cota de terreny resistent. A continuació s’abocarà una primera 

capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix per a la preparació del terreny, després es 

disposarà l’armat de la sabata amb els respectius separadors per garantir el recobriment 

mínim de les armadures i tot es seguit es formigonaran. Per finalitzar es col·locarà la placa 

metàl·lica d’ancoratge encarregada de rebre el pilar. 

 

Per realitzar el recalç de riostra, un cop replantejada, s’aixecarà el paviment de formigó i 

s’excavarà fins a trobar la cota de terreny resistent. A continuació es repicarà el lateral dels 

fonaments existents per tal d’afavorir la unió. A continuació s’abocarà una primera capa de 

formigó de neteja de 10 cm de gruix per a la preparació del terreny. Tot seguit s’inseriran 

les barres d’armat dins del fonament existent i es formigonarà. Per finalitzar es col·locarà 

la placa metàl·lica d’ancoratge encarregada de rebre el pilar. 

 

Per realitzar el fonament corregut, un cop replantejat, s’aixecarà el paviment i s’excavarà 

fins a trobar la cota de terreny resistent. A continuació s’abocarà una primera capa de 

formigó de neteja de 10 cm de gruix per a la preparació del terreny, després es disposarà 

l’armat del fonament, les esperes per rebre el mur i es procedirà a formigonar. 

 

En aquesta fase s’aprofitarà per realitzar el nou traçat de sanejament, aixecant el paviment 

per instal·lar els nous col·lectors, pericons i el dipòsit acumulador d’aigua pluvial. 
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6.2 ESTRUCTURA 

 

6.2.1 VERTICAL 

 

S’executarà el pòrtic d’estructura metàl·lica mitjançant pilars i jàssera HEB reutilitzades 

per a l’ampliació de la planta altell. Les unions es resoldran mitjançant soldadura i es 

disposaran rigiditzadors en els punts crítics de les unions. 

 

S’executarà la caixa d’ascensor amb blocs de formigó. Aquesta suportarà la passarel·la a 

realitzar per tal de connectar la sortida de l’ascensor amb la planta altell, mitjançant dues 

bigues HEB reutilitzades que es soldaran en els seus extrems a la placa d’ancoratge 

embeguda en el cèrcol del mur i al pòrtic oposat. 

 

6.2.2 HORITZONTAL 

 

Es realitzarà l’ampliació del forjat de la planta altell. Aquest tindrà les següents 

característiques: forjat unidireccional d’estructura de formigó mitjançant biguetes 

semiresistents de formigó a intereix de 70 cm, entrebigat de revoltó ceràmic, cèrcols 

perimetrals de 15 cm x 20 cm i malla electrosoldada com a xapa de compressió. 

 

Un cop muntat l’encofrat necessari es replantejaran les biguetes, els cèrcols de reforç,  els 

negatius, els connectors, l’entrebigat i per últim la malla electrosoldada. A continuació es 

procedirà al formigonat del forjat. 

 

Es repicarà la capa de compressió existent més pròxima per tal d’estendre els negatius de 

les noves biguetes i així fer l’estructura més monolítica. 

 

De la mateixa manera es realitzarà el forjat de la passarel·la de l’ascensor. 

 

6.3 TANCAMENTS 
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6.3.1 DIVISIONS INTERIORS 

 

S’executaran els extradossats i envans necessaris per a executar la distribució descrita als 

plànols corresponents. Aquests es realitzaran amb cartró-guix mitjançant el sistema 

Pladur-metal i Pladur-CH. 

 

S’usaran perfils de testera superior, inferior i travessers de tipus Canal 48/65 fixats cada 60 

cm. La distància entre l’extrem del canal i la primera fixació serà inferior a 5 cm. En el cas 

dels envans que distribueixin un mateix recinte, els muntants inferiors i superiors es fixaran 

sobre el paviment i fals sostre respectivament. 

 

S’usaran perfils de muntant del tipus Montante 46, en el cas dels extradossats aquests es 

fixaran al parament cada 40 cm.  

 

S’usaran plafons tipus Placa Pladur WA a les cambres humides, GD i FOC en el tancament 

de parets de la pista d’skate, CH a forats d’escala i envans amb accés només per un costat i 

N  a la resta de divisions. S’instal·laran dos plafons per parament col·locats a trencajunt, de 

manera que un envà tindrà un gruix total del muntant més el gruix de 4 paraments. 

 

Entre muntants es col·locarà plafons d’aïllant tèrmic tipus llana de vidre d’origen reciclat. 

 

S’executaran amb blocs de formigó de 20 cm de gruix el tancament del forat de l’ascensor. 

 

6.4 INSTAL·LACIONS 

 

Per veure el seu dimensionat consulteu l’Annex D. 

 

6.4.1 FONTANERIA 

 

Es descriu el nou traçat per abastir amb AFC les cambres humides projectades de l’edifici. 

 

La xarxa de subministrament d’aigua general que serveix l’edifici discorre pel carrer 

Montclar.  Segons els càlculs realitzats, el valor del caudal i la pressió de subministrament 
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és la correcta, regular i suficient com per abastir a tots els punts de consum sense la 

necessitat d’utilitzar grups de pressió ni dipòsits generals. 

 

La connexió de servei es realitza mitjançant un ramal exterior que enllaça la clau de presa 

de la xarxa urbana de subministrament amb la clau de registre o de pas. Aquest tram només 

pot ser manipulat per la companyia d’aigua. 

 

La clau de registre, mitjançant el ramal interior, enllaça amb el conjunt d’entrada general a 

l’edifici. Aquest, situat a l’armari del pati exterior, es composarà per la clau de tall general, 

un filtre, una clau de prova, una vàlvula antiretorn i una clau de tall a la sortida. 

 

Aquesta clau de tall connectarà amb el comptador de l’edifici (situat a l’interior de 

l’armari) mitjançant el tub d’alimentació. A continuació del comptador s’instal·larà una 

clau antiretorn seguida d’una clau de tall. 

 

Un muntant que discorrerà vist pel pati exterior entrarà a l’interior de la nau fins ascendir 

verticalment a la planta altell, on es bifurcarà en diferents trams, per abastir els punts de 

consum d’aigua. 

 

Els trams d’alimentació discorreran ocults per conductes tècnics, fals sostres i l’interior 

dels envans. Tots ells tindran un punt de registre per permetre el manteniment. 

 

Per tal de poder garantint l’ús continuat del circuit en cas de manteniment o avaria d’un 

punt concret, es col·locarà una clau de tall a l’entrada de cada cambra humida. Aquesta 

abastirà a tots els aparells instal·lats. 

 

Tan les aixetes de la casa Presto Ibèrica com els sanitaris de la casa Gala a instal·lar seran 

reutilitzats. Les aixetes a instal·lar a les dutxes seran temporitzades mescladores per a 

instal·lació mural de llautó cromat i polsador de poliacetat negre model Presto 3500 també 

reutilitzades. 

 

Per tal de reduir el consum d’aigua generat a l’edifici s’ha previst instal·lar un sistema 

d’aprofitament d’aigües pluvials. Aquest abastirà els inodors i urinaris de les diferents 

cambres humides preferentment amb aigües pluvials. Quan no es disposi d’aigua pluvial 
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acumulada, s’abastirà amb aigua de la xarxa general. El sistema constarà d’un dipòsit de 6 

m3 enterrat al pati exterior, un equip de bombeig  per dotar de pressió el circuit i les 

respectives aixetes de pas. 

 

El tub d’alimentació es realitzarà amb Polietilè d’alta densitat PN. Les canonades del 

muntant i derivacions amb coure Cu. 

 

Per l’execució de la instal·lació cal tenir presents els següents punts: 

- la separació entre els tubs d’AFS i els d’ACS serà ≥ 4 cm. 

- les canonades d’AFS  discorreran sempre per sota de l’ACS. 

- Les canonades d’aigua discorreran sempre per sota de qualsevol canalització 

elèctrica, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions una distància ≥ 3 cm. 

- L’ACS es subministrarà amb canonades aïllades per tal de minimitzar les pèrdues de 

calor. 

- Les canonades i aixetes d’AP estaran degudament senyalitzades per poder ser 

identificades com a tals de forma fàcil i inequívoca. 

 

AIGUA CALENTA SANITARIA ACS 

 

L’ACS es generarà a través de captadors solars instal·lats a la coberta i s’acumularà en un 

dipòsit de doble serpentí de 700 l de capacitat. Com a font d’energia addicional 

s’aprofitaran 2 escalfadors elèctrics Thermos de 500 l de capacitat cadascun de l’obra 

anterior. Aquests es situaran al magatzem de planta altell 

 

El traçats de les canonades d’ACS seguiran el mateix criteri que les d’AFS. 

 

CAPTADORS SOLARS 

 

En funció dels càlculs realitzats, s’instal·laran 4 captadors solars SCHUCO SHUCOSOL 

S.2, amb unes dimensions de 2,152 m x 1,25 m, que formen una àrea útil total de 10 m2 

 

Els captadors connectats en paral·lel s’enllaçaran amb el dipòsit acumulador a través d’un 

circuit d’anada i un altre de tornada que discorre pel conducte tècnic fins arribat a la 

coberta. 
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La canonada d’ACS de sortida del dipòsit acumulador i la canonada d’AFS es connectaran 

per mitjà d’un equip solar que regula automàticament la temperatura de consum de l’aigua. 

 

6.4.2 ELECTRICITAT 

 

La instal·lació d’enllaç a realitzar, al tractar-se d’un sol usuari, 

correspondrà a un subministrament individual industrial. 

 

Aquesta instal·lació d’enllaç es composarà per un tram 

d’escomesa soterrada que derivarà de la xarxa de distribució 

pública i s’encertarà a la Caixa de Protecció i Comandament 

(CPM) ubicada a façana del carrer Montclar en un armari de 

protecció. Al tractar-se d’un subministrament individual estarà 

composta per la Caixa General de Protecció i el Comptador que aniran protegits per un 

fusible de seguretat. D’aquesta sorgirà la derivació individual, la qual discorrerà soterrada 

per l’accés de vianants fins arribar a  al dispositiu general de comandament i protecció 

dotat d’un interruptor general de maniobra, situat a l’entrada de l’edifici. Aquest dispositiu 

distribuirà l’electricitat als diferents sectors previstos. Els cables conductors aniran 

protegits per mitjà de tubs els quals a través de caixes de distribució arribaran fins als punts 

de consum de punts de llum i les diferents bases d’endoll. 

 

Paral·lelament a la instal·lació d’enllaç, es realitzarà un circuit de posta a terra que 

finalitzarà per mitjà d’una piqueta  de coure encastada al terreny.  

 

6.4.3 SANEJAMENT 

 

Es realitzarà un nou traçat de la xarxa de sanejament. Aquest serà un sistema separatiu 

d’aigües residuals de les pluvials. 

 

Al existir només una xarxa pública de clavegueram, es realitzarà una connexió final abans 

de sortir a la xarxa exterior. 
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Com a punt a destacar, la xarxa de sanejament d’aigües pluvials abastirà un dipòsit 

acumulador per tal d’aprofitar l’aigua. 

 

Les derivacions individuals discorreran ocultes pels envans, fals sostre o enterrades abans 

de connectar amb el baixant o pericó. 

 

Els baixants residuals evacuaran les aigües procedents dels banys, la cuina i els vestidors 

fins als pericons. El seu recorregut es prolongaran fins a coberta. 

 

Els col·lectors discorreran enterrats per planta baixa i descarregaran als pericons. Aquests 

disposaran de registre. 

 

Els baixants pluvials evacuaran l’aigua de la coberta. Aquests s’agruparan per tal de 

simplificar el traçat final. D’aquesta manera, els 5 baixants que evacuen l’aigua de coberta 

es reduiran a 2. Aquests descarregaran a un pericó situat a peu de baixant. 

 

Per mitjà dels pericons s’uniran els diferents col·lectors amb la finalitat d’obtenir un únic 

col·lector de sortida que connectarà a la xarxa pública de clavegueram. 

 

Pel que fa a les aigües pluvials, el col·lector final es connectarà al dipòsit acumulador per 

aprofitar les aigües pluvials. El sobreeixidor es connectarà a un col·lector que descarregarà 

l’aigua sobrant a la xarxa pública de clavegueram. 

 

Les canonades de la xarxa de sanejament seran de PVC. 

 

6.4.4 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

 

Climatització 

 

L’objectiu general és aconseguir una correcta climatització de l’edifici, modular i flexible, 

amb el menor consum energètic possible i un baix nivell sonor. 
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És per això que s’ha optat per la instal·lació d’un sistema amb volum de refrigerant 

variable (VRV), gama Multi-Split de la casa Mitsubishi. Aquest sistema descentralitzat, 

està format per una unitat exterior que distribueix el líquid refrigerant a les unitats interiors 

de forma variable, adaptant-se en tot moment a la potència necessària per climatitzar cada 

un dels espais. 

 

La instal·lació de climatització estarà formada per una unitat condensadora exterior, les 

corresponents unitats interiors situades a les 7 estances a condicionar i el circuit per on 

discorrerà el líquid refrigerant que les uneix (interconnexió frigorífica). Cada sistema de 

interconnexió frigorífica es resoldrà mitjançant 2 tubs aïllats amb armaflex. 

 

A planta baixa s’instal·larà una unitat mural Mitsubishi PEFY-200VMH-E a la paret del 

vestíbul. Als vestidors s’instal·larà una unitat interior tipus cassette Mitsubishi PLFY-

P20VCM-E I PLFY-P40VCM-E penjada al fals sostre. 

 

A planta altell s’instal·larà una única unitat de descàrrega indirecta PEF-P200VMH-E 

penjada al fals sostre que abastirà la totalitat de la planta per mitjà de conductes d’acer 

galvanitzat aïllats. 

A planta coberta s’instal·larà la unitat exterior PUHY-P300YJM-A fixada mecànicament a 

la plataforma existent. 

 

Ventilació 

 

L’objectiu és aconseguir una ventilació energèticament eficient i compatible amb la 

climatització de l’edifici. 

 És per això que s’ha optat per la instal·lació de ventiladors gama Lossnay de la casa 

Mitsubishi. Aquest sistema recupera l’entalpia de l’aire a expulsar i la transmet a l’aire a 

impulsar, reduint considerablement el consum energètic de la instal·lació de climatització 

al haver pretractat l’aire anteriorment. 

 

La instal·lació estarà formada per dos circuits de ventilació mecànica independents. Un 

s’encarregarà de ventilar la pista de patinatge i l’altre la resta de l’edifici. 
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A la pista de patinatge s’instal·larà un circuit mitjançant conductes d’aportació i 

d’extracció amb un ventilador amb recuperador entàlpic LGH-100RX5-E fixat 

mecànicament a la biga peraltada. Per tal de proporcionar una ventilació correcta, els 

conductes d’aportació estaran el més separats possibles dels d’extracció. D’aquesta manera 

es genera un flux d’aire que recorre tota la longitud de la nau. 

 

 A coberta s’instal·larà un circuit mitjançant conductes d’aportació i d’extracció amb un 

ventilador recuperador entàlpic , que per mitjà de conductes ventilarà la resta de l’edifici. 

Els conductes discorreran amagats pel fals. Els punts d’extracció es col·locaran on els 

inodors i a la cuina, al ser les cambres més contaminades. El conducte d’aportació d’aire es 

connectarà directament al conducte de retorn de l’equip de climatització. 

 

6.4.5 CONTRA INCENDIS 

 

S’utilitzaran les següents senyals d’evacuació per indicar els mitjans d’evacuació: 

 

SORTIDA, situada a la porta del distribuïdor que connecta amb el vestíbul d’entrada i a la 

porta de la pista de patinatge que connecta amb el distribuïdor. 

 

SORTIDA D’EMERGÈNCIA, a la porta abatible situada a la porta basculant que connecta 

amb el pati exterior. 

 

Degut a la senzillesa de l’espai i la seva distribució no caldrà senyalitzar més accessos. 

 

Per a la detecció, control i extinció d’incendis s’instal·laran: 

 

13 extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B repartits per l’edifici i no separats més de 15 m.  

 

A planta baixa es col·locaran 8 extintors a la pista de patinatge, 1 al distribuïdor i 1 al 

vestíbul d’entrada. A planta altell se’n situarà 1 al final del passadís, 1 al magatzem de la 

cuina i 1 a la paret de façana de la cafeteria. 
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S’instal·laran 4 boques d’incendi equipades BIE 25mm. 2 a la pista de patinatge no 

separades més de 50 m, una al vestíbul d’entrada i l’última a planta altell. 

 

Les instal·lacions manuals de protecció contra incendis estaran senyalitzades amb senyals 

fotoluminiscents. 

 

6.4.6 ASCENSOR 

 

S’instal·larà un ascensor elèctric Thyssenkrupp sense reductor, sense quarto de màquines, 

model Synergy 450-01, capacitat de càrrega de 320 Kg (6 persones), 2 parades, 3,7 m de 

recorregut, cabina model Millenium Classic, portes d’obertura telescòpica, acabades amb 

acer inoxidable, de 800 mm d’amplada i 2000 mm d’alçada, embarcament frontal i forat de 

1500 mm i 1550 mm i sense fossat d’ascensor. 

 

6.5 ACABATS 

 

6.5.1 REVESTIMENTS I ENGUIXATS 

 

Es revestiran les parets de la caixa d’ascensor amb morter portland i a continuació 

s’enguixaran per rebre la capa d’acabat. 

 

6.5.2 ENRAJOLATS 

 

S’enrajolaran les parets dels vestidors i bany mitjançant rajoles de gres imitació gresite de 

30 x 30 cm.  

 

L’enrajolat de les superfícies verticals, al tractar-se d’un parament de cartró-guix, es 

realitzarà a capa fina mitjançant productes adhesius com el ciment cola o similars amb 2 

mm de gruix aproximat. Es replantejaran les rajoles procurant que les peces tallades 

coincideixin a les cantonades menys vistes 

 

S’enrajolaran els terres dels vestidors i banys mitjançant rajoles de gres premsat esmaltat 

de 30 x 30 cm. 
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L’enrajolat de les superfícies horitzontals es realitzarà a capa fina mitjançant productes 

adhesius com el ciment cola o similars.  

 

Es col·locarà una làmina de polietilè per independitzar l’enrajolat del suport ja que 

ambdues capes poden patir deformacions. Es replantejaran les rajoles com les juntes 

perimetrals procurant que les peces tallades coincideixin als racons menys vistos. 

 

6.5.3 PAVIMENTS 

 

Exceptuant els vestidors, els banys i la pista de patinatge, s’ instal·larà un paviment de 

parquet industrial. 

 

Aquesta solució s’ha considerat oportuna perquè, tractant-se d’un recinte de pública 

concurrència on l’afluència de persones esdevindrà important, ofereix una resistència 

elevada al desgast i degut al seu gruix permet polir la seva superfície en nombroses 

ocasions. Un altre motiu de pes és que els llistons utilitzats en aquest tipus de paviment 

provenen de l’aprofitament residual de les peces de parquet mosaic que la industria rebutja 

per a les classes superiors, d’aquesta manera es contribueix a reduir residus reutilitzant-los, 

obtenint inclús un resultat estètic destacable. 

 

Les tasques de pavimentació començaran quan s’hagin tancat els forats de l’edifici i 

s’hagin instal·lat les fusteries per evitar que les condicions atmosfèriques alterin l’estat de 

la fusta. Pel mateix motiu, un cop s’hagi col·locat el paviment es tancaran totes les 

obertures per evitar corrents d’aire i l’entrada de partícules de pols que puguin alterar 

l’assecat dels vernissos. Prèviament s’haurà finalitzat la instal·lació dels paviments 

ceràmics de vestidors i banys. 

 

Quan el parquet s’instal·li sobre el paviment existent, prèviament s’haurà de preparar 

aquesta superfície. Si es troben peces despreses del suport, aquestes es tornaran a fixar amb 

morter de ciment. Degut a que el terratzo anterior està polit, aquest es llimarà per 

augmentar la superfície d’adherència amb la capa adhesiva. 
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Quan s’hagi d’instal·lar directament sobre el forjat, prèviament es col·locarà una làmina de 

polietilè per independitzar l’enrajolat del suport ja que ambdós elements poden patir 

deformacions, es realitzarà una capa de regularització amb morter pobre on s’estendrà 

l’adhesiu de fixació dels llistons. 

 

6.5.4 CEL RASOS 

 

S’instal·laran fals sostres a totes les cambres humides, distribuïdor i magatzem a una 

alçada de 2,5 m. Aquests es resoldran mitjançant un cel ras registrable de Pladur. 

 

S’utilitzarà el perfil tipus Angular per realitzar la unió perimetral.  

 

Es realitzarà un engraellat de 600 x 600 mm utilitzant perfils de guia tipus Primari 

24x38x1200 i Secundari 24x38x600. Els perfils de guia es subjectaran per peces de suport 

tipus TR unides a una tija de suspensió ancorada al sostre. 

 

S’utilitzaran plaques de Pladur tipus TR Vinílica BV de 595x595. 

 

6.5.5 PINTATS 

 

Es pintaran amb una pintura al plàstic llis de color blanc tots els paraments interiors, 

exceptuant els vestidors i els banys. 

 

6.6 EQUIPAMENTS 

 

Els mòduls es realitzaran amb fusta. S’ha escollit aquesta solució per les prestacions 

tècniques que proporcionen a l’hora de patinar així com per la seva facilitat de muntatge, 

de ser reemplaçats, redistribuïts o reparats en un futur. 

 

6.6.1 ESTRUCTURA 

 

Mitjançant plafons contraxapats i taulons de fusta tractada es realitza l’estructura principal 

dels mòduls. 
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Els plafons es serraran amb el perfil desitjat on es fixaran els taulons formant un costellam 

que treballarà a mode d’entrebigat.  

 

Els plafons de contraxapat utilitzats seran WISA de Schauman conformats per capes de 

fusta de bedoll, tractament fenòlic i revestiment de resina. Aquests aniran ubicats als 

extrems i no separats més de 180 cm. 

 

Els taulons seran de 4 cm x 10 cm de secció els horitzontals i de 10 cm x 10 cm els 

verticals. Els horitzontals es fixaran cada 20 cm mesurats des d’intereix. Cada 60 cm es 

fixarà un tauló addicional de reforç. 

 

Les baranes es realitzaran amb perfils tubulars d’acer galvanitzat de 60 mm i 30 mm de 

diàmetre. Els finals dels tubs hauran de ser arrodonits. 

 

6.6.2 TANCAMENTS 

 

A les zones planes s’utilitzaran plafons WISA Cargo de 18 mm de gruix formats per 13 

capes. A les zones corbes s’utilitzaran dos plafons superposats de 9 mm de gruix formats 

per 7 capes. 

 

Els tancaments perimetrals es realitzaran amb plafó WISA Cargo de 12 mm de gruix. 

 

6.6.3 ACABATS 

 

La superfície de rodament es realitzarà amb plafons SKATELITE de 6mm de gruix, els 

quals es fixaran a sobre dels plafons de tancament mitjançant cargols de zinc formant una 

quadrícula de 20 cm x 30 cm. 

 

Els copings es realitzaran amb tubs circulars d’acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre i 3 

mm de gruix. 
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Les arestes dels obstacles es realitzaran amb perfils d’acer galvanitzat de 3 mm de gruix i 

fixades mecànicament a l’estructura. 

 

Al llarg del trobament entre les rampes i el paviment de formigó s’hi col·locaran planxes 

d’acer galvanitzat de 3 mm de gruix i 25 d’amplada, de manera que la transició entre la 

rampa i el terra es produeixi de forma suau i segura per als usuaris. 
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7 NORMATIVA 
 

ÀMBIT GENERAL 

 

RD 314/2006, aprovació del Codi Tècnic de l’Edificació. 

RD 1247/2008, aprovació de la Instrucció de formigó estructural EHE 08. 

 

MUNICIPAL I GENERALITAT DE CATALUNYA  

 

RD 201/1994, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

RD 105/2008, Regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.  

RD 135/1995, Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

 

TREBALLS AMB RISC ESPECIAL 

 

RD 396/2006, Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc 

d’exposició a l’amiant. 

 

INSTAL·LACIONS 

 

RD 1027/2007, Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 

RD 842/2002, Reglament Electrònic per a Baixa Tensió. 

DIN 1989-1:2002-04, Sistemes d’utilització d’aigua pluvial. 

Documents Bàsics CTE: 

- HS 4, Subministrament d’aigua 

- HS 5, Evacuació d’aigües 

- SI 4, Instal·lacions de protecció contra incendis 

- SUA 8, Seguretat en front el risc causat per l’acció del raig 

- HE 4, Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

 

NORMATIVA ESPECÍFICA 

 

UNE-EN 14974:2006:2010, Instal·lacions per a usuaris d’equips d’esports sobre rodes. 
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8 CONCLUSIONS 
 

 La realització d’aquest projecte ha suposat, pel que fa als skataparks, la culminació d’un 

propòsit personal que tenia en ment des de feia temps. 

 

Per altre part, la seva realització m’ha fet conèixer i descobrir totes les evolucions i 

singularitats constructives de l’edifici que en un principi se’m presentaven com una 

incògnita. Les incomptables hores dedicades al treball m’han mostrat la verdadera 

dificultat i complexitat que suposa l’execució d’un projecte real, la infinitat de variables 

que hi prenen part i la relació directe que existeix entre elles. 

 

Del que més m’ha servit però, ha estat per aplicar el coneixements i criteris adquirits 

durant els estudis per aportar solucions constructives adients a la causa en qüestió, al 

mateix temps que per ampliar i aprofundir els meus coneixements sobre gestionar d’una 

forma sostenible els residus de construcció.  

 

L’haver enfocat part del projecte a la gestió dels residus m’ha fet conscienciar-me de la 

magnitud que tenen, la problemàtica que suposen i la importància de prendre mesures des 

d’un bon principi per tal de reduir-los, tan senzilles com tendir a utilitzar materials 

reutilitzats, reciclats i prefabricats o realitzar a peu d’obra la seva separació. 

 

En definitiva, la realització d’aquest projecte m’ha servit per realitzar un tipus de projecte 

específic mitjançant solucions que contribueixen a eradicar aquelles conductes 

malbaratadores i insostenibles de la industria de la construcció amb el medi ambient per 

així fomentar un ús més racional dels recursos naturals. 
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