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RESUM 
 

El present Projecte Fi de Grau reprodueix el treball conjunt entre dues especialitats dels estudis de 

Ciències  i  Tecnologies  de  l’Edificació  diferents. 

Per  una  part,   l’especialitat  de  rehabilitació  energètica   i   impacte  ambiental,   i  per   l’altre,   l’especialitat  de  

reforma integral interior, han donat fruit a tal projecte. 

Dit  projecte  es  desenvolupa  en  un  edifici  d’habitatges  del  barri  de  la  Sagrada  Família, en el districte de 

l’Eixample  (Barcelona).   

Ubicat  a  l’Avinguda  Gaudí  34,  hi  trobem  un  edifici  d’estructura  i  morfologia  típica en la seva construcció, 

oferint un edifici dividit en 7 plantes.  

Per una altra banda, el  turisme  està  patint  una  reubicació  en  les  seves  estades  a  la  ciutat:  tant  a  l’estiu  

com  a  l’hivern,  el  turista  prefereix  deixar  les  estàncies  en  hotels  per  poder  allotjar-se  en  habitatges  d’ús  

turístic on poden trobar-se com a casa, sense cap condicionant més que el de complir les normes de 

convivència respecte la resta de veïns.  

Malauradament, aquest respecte costa de mantenir, sobretot amb turisme jove. A tal punt, hi trobem la 

incomoditat de trobar en un mateix  edifici  de  propietaris  d’habitatges residencials, pisos declarats com a 

habitatge  d’ús  turístic.   

Des   de   l’Ajuntament   de   Barcelona   s’hi   promou   un   registre   de   tals   habitatges   per   poder   exercir   un  

control, i  cada  vegada  més  es  presenta  la  idea  d’obligar  a  declarar  edificis  sencers  com  a  habitatges  de  

tal caire.  

 

A   tals  efectes,  el  projecte  que  oferim,   té  com  a  principal  objectiu   l’adequació  d’un  edifici  d’habitatges  

residencials per a crear un edifici tipus d’habitatges  d’ús  turístic  exclusivament,  atenent  que  l’avantatge  

de tal habitatge és, si el propietari ho desitja, la futura venda com a habitatge residencial, tal i com 

estableix la present llei.  

Busquem  la  màxima  utilització  d’espai,  pensant  en  els  diferents  tipus  d’agrupacions  turístiques  que  s’hi  

poden presentar, atenent a petits sondejos turístics de la zona i als serveis oferts pel districte de 

l’Eixample,  concretament,  en  el  Barri  de  la  Sagrada  Família.   

 

En resum, la voluntat és poder apropiar un edifici  per  patir  un  canvi  d’ús,  fent  una  adequada  gestió  de  

l’espai  interior  amb  l’ús  de  sistemes  i  materials  que  produeixin  un  menor  impacte  ambiental  i  qualificant  

amb notable millora energètica al conjunt.   

 

 

  



Reforma Integral i Rehabilitació  Energètica:  canvi  d’ús  de  l’habitatge  residencial  de  l’Eixample  Barceloní  al  habitatge  d’ús  turístic

   
 

4 

INDEX 

1.INTRODUCCIÓ ................................................................................................................................... 6 

2.INTRODUCCIÓ HISTÒRICA ............................................................................................................... 6 
L’EIXAMPLE  DE  CERDÀ ................................................................................................................... 6 
L’AVINGUDA  GAUDÍ,  UNA  INTERRUPCIÓ  EN  EL TRÇAT ORTOGONAL ...................................... 7 
MORFOLOGIA  DE  L’EDIFICACIÓ  DE  L’EIXAMPLE ......................................................................... 8 

3.INFORMACIÓ PRÈVIA I EMPLAÇAMENT ......................................................................................... 9 

4.MEMÒRIA DESCRIPTIVA ................................................................................................................. 10 
DADES I CONSUMS ACTUALS ...................................................................................................... 10 
ANÀLISI ENERGÈTIC ACTUAL:  LIDER I CALENER VYP I CE3X ................................................ 11 

LIDER ........................................................................................................................................... 11 
CALENER VYP ............................................................................................................................. 12 
CE3X ............................................................................................................................................. 12 

ANÀLISI  CONSTRUCTIU:  MATERIALS  I  SISTEMES  EN  L’ACTUALITAT ..................................... 13 
Els materials. ................................................................................................................................ 13 
Tècniques constructives ................................................................................................................ 13 
Elements constructius ................................................................................................................... 14 
Instal·lacions ................................................................................................................................. 14 
L’edifici  en  xifres  i  medicions ......................................................................................................... 14 

5.ESTUDI  DE  CANVI  D’ÚS .................................................................................................................. 16 
ELS H.U.T I LA NOSTRA INICIATIVA ............................................................................................. 16 

Què és un  Habitatge  d’Ús  Turístic?.  Barcelona  i  l’Eixample  en  xifres ............................................ 16 
REDUCCIÓ  DE  L’IMPACTE  AMBIENTAL:  MATERIALS  I  RESIDUS. ............................................. 16 
L’impacte  de  la  vida  útil  dels  materials .......................................................................................... 16 
La mort del material: les runes ...................................................................................................... 17 

PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ:  INTRODUCCIÓ  DE  MATERIALS................................................... 18 
Nous materials .............................................................................................................................. 18 
Els sistemes .................................................................................................................................. 19 
Divisions interiors .......................................................................................................................... 19 
Sistemes  i  equips  projectats:  la  impossibilitat  d’aplicar-ne més. .................................................... 21 

NOU  ANÀLISI  ENERGÈTIC:  LIDER,  CALENER  VYP,    CE3X  I  EINA  ‘’VERDE’’ ............................. 22 
LIDER ........................................................................................................................................... 22 
CALENER VYP ............................................................................................................................. 22 
CE3X ............................................................................................................................................ 22 

L'avaluació  de  l’Eina  ‘’Verde  RH  Residencial’’ ............................................................................... 23 
GESTIÓ  DE  L’ESPAI  INTERIOR:  PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ ................................................... 24 
DESENVOLUPAMENT DE LES PROPOSTES DE REFORMA INTERIOR ...................................... 24 
LA PROPOSTA FINAL ..................................................................................................................... 25 

Planta Baixa .................................................................................................................................. 25 
Planta Tipus .................................................................................................................................. 25 
Planta Àtic ..................................................................................................................................... 26 
Planta Coberta .............................................................................................................................. 26 

6. NORMATIVA APLICABLE ............................................................................................................... 27 

7. MEMORIA CONSTRUCTIVA ........................................................................................................... 27 
ENDERROCS I TREBALLS PREVIS ............................................................................................... 27 
ESTRUCTURA VERTICAL I FONAMENTS ..................................................................................... 27 
ESTRUCTURA HORITZONTAL: SOSTRES .................................................................................... 27 

Els sostres de pis .......................................................................................................................... 27 
La coberta ..................................................................................................................................... 28 

COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR .................................................................................................. 28 
Especificació de la divisió de fusta ................................................................................................ 28 

ACABATS I SISTEMES .................................................................................................................... 28 
Aïllants tèrmics i acústics .............................................................................................................. 28 
Paviments ..................................................................................................................................... 28 
Acabats verticals ........................................................................................................................... 29 
Fusteria ......................................................................................................................................... 29 

INSTAL·LACIONS ............................................................................................................................ 30 

8. PRESSUPOST ................................................................................................................................. 30 

9. CONCLUSIONS ............................................................................................................................... 31 

10. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 33 

12. AGRAÏMENTS ................................................................................................................................ 34 

11. ANNEXOS ...................................................................................................................................... 35 
A.1: TRADUCCIÓ A LA TERCERA LLENGUA ................................................................................ 35 
A.2:  TAULES  D’ESTADÍSTICA  TERRITORIAL  I  TURISME  2008-2012........................................... 43 
A.2.1:  TAULES  D’INFORMACIÓ  DELS  HUT  A  BARCELONA  L’ANY  2008 .................................... 44 
A.3: TAULA COMPARATIVA DE MATERIALS AÏLLANTS ............................................................. 46 
A.4:  CÀLCULS  D’INSTAL·LACIONS ............................................................................................... 47 



Reforma Integral i Rehabilitació  Energètica:  canvi  d’ús  de  l’habitatge  residencial  de  l’Eixample  Barceloní  al  habitatge  d’ús  turístic

   
 

5 

CÀLCUL D'INSTAL·LACIONS D'AIGUA ....................................................................................... 47 
CÀLCUL  D’INSTAL·LACIÓ  DE  CALEFACCIÓ .............................................................................. 49 
CÀLCUL  D’INSTAL·LACIÓ  DE  PLAQUES  SOLARS .................................................................... 52 

A.5: RECULL DE DADES  ACTUALS ............................................................................................. 55 
RECULL DE DADES PER HABITATGE. ...................................................................................... 55 
RECULL DE DADES URBANÍSTIQUES ....................................................................................... 59 

A.6: QUADRE DE MEDICIONS ........................................................................................................ 60 
A.7: APLICACIÓ DE PREUS ........................................................................................................... 75 
A.8: RECULL DE DADES I RESULTATS OBTINGUTS A CALENER VYP ..................................... 86 
A.9: RECULL FOTOGRÀFIC ........................................................................................................... 88 
A.10: PLÀNOLS DE PROJECTE ..................................................................................................... 92 
A.11: DOCUMENTS ADJUNTS I RESULTATS ............................................................................. 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Reforma Integral i Rehabilitació  Energètica:  canvi  d’ús  de  l’habitatge  residencial  de  l’Eixample  Barceloní  al  habitatge  d’ús  turístic

   
 

6 

1.INTRODUCCIÓ 
El  principal  objectiu  d’aquest   treball  és   la   realització  d’un  projecte  de  canvi  d’ús  d’un  edifici  amb dos 

grans factors a tenir en compte:   l’optimització   de   l’espai   interior   i   l’adequació   ambiental   de   la  

rehabilitació. 

La  finca  es  troba  ubicada  a  l’Avinguda  Gaudí  34,  al  barri  de  la  Sagrada  Família,  per  tant  presenta  una  

construcció   típica   de   l’Eixample   Barceloní.   La   seva   construcció   data de 1945 tal i com hi trobem a 

l’Arxiu   Municipal   Contemporani   de   Barcelona,   no   obstant,   podem   dir   que   la   data   que   tenim   no   és  

exacta,  doncs  hi  consta  per  informació  rebuda  dels  veïns  que  ja  s’hi  vivia  abans  del  1945. 

 

El  treball  el  podem  dividir  en  dos  grans  parts,  la  d’estat  actual  i  la  d’estat  reformat.   

Per a l'estat actual hi procedim a un anàlisi energètic, un estudi dels materials emprats i una visió de la 

morfologia constructiva i disposició de l'interior. Destacar,  l’ús  de  materials  a  la  post-guerra de manera 

poc controlada i l'orientació  del  solar  així  com  el  tipus  d’habitatge  projectat. 

 

L’estat   reformat   és   la   part   més   extensa, doncs hi procedim a donar una nova distribució interior 

adequant-nos  a  la  normativa  d’habitabilitat  vigent,  hi  fem  una  recerca  de  materials  a  emprar  que  siguin, 

dins de les possibilitats, els més òptims. Apart, hi projectem un nou sistema de instal·lacions pensades 

per   poder   atendre   l’edifici   d’habitatges   d’ús   turístic   i   a   la   vegada   a   un   futur   i   possible   habitatge  

residencial. Pel que fa a nivell constructiu, degut a la intervenció interior hi trobem la necessitat 

d’enderroc   d’escales,   nova   construcció   d’escales i tancament de sostres.  Com a detall final, hi 

projectem una petita part de projecte interior, on hi tractem materials, colors, etc. 

 

Així  hi  trobem  una  unió  entre  dos  especialitats  amb  la  finalitat  d’un  únic  resultat:  una  millora  d’un  edifici  

amb peculiaritats per a tots els sectors.  

 

L’edifici   consta   d’una   rehabilitació   l’any   1998   on   s’hi   intervé   en   la   reparació   d’una   bigueta   d’un   pis  

concret,  la  rehabilitació  de  la  façana  anterior  i  posterior,  la  millora  del  sistema  d’evacuació  i  la  reforma  

de la coberta, la qual rep una nova impermeabilització.  

El   nostre   projecte   parteix   d’una   petita secció de plànols oferts pel president de la comunitat de 

propietaris,  tot  i  no  estar  l’edifici  complert,  hi  hem  dut  a  terme  uns  amidaments  i  un  intercanvi  d’opinions 

entre el veïnat que ens ha permès controlar i tenir en compte les intervencions de reforma que cada un 

a  procedit  a  fer  al  seu  habitatge  (enderroc  d’envans,  aïllament  acústic,  reforma  interior,  etc).   

 

2.INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 

L’EIXAMPLE  DE  CERDÀ 
A finals   del   segle   XVIII   i   principis   del   segle   XIX,   la   ciutat   de   Barcelona,   plena   d’estupor   i   de   gran  

efervescència  econòmica  mostra  la  imminent  necessitat  d’expandir-se més enllà dels 6 quilòmetres de 

muralles que la limiten. Muralles que concentren un fervor social, laboral i econòmic que fan de la ciutat 

de  Barcelona  punt  de  partida  de  grans  vies  comercials  de  l’època.   

Per   aquest   motiu   delimitant   del   traçat   urbà,   s’aprova   el   7   de   juny   de   1859   el   Pla   de   Reforma   de  

l’Eixample  de  Barcelona.   

Prèviament tractat, el primer plànol ofert per a projecte de desenvolupament urbà de la ciutat apareix al 

1838, quan la Junta   d’Obres   de  Barcelona  duen a   terme   la   proposició   d’eixamplar   un   triangle   limitat  

entre els actuals carrers Pelai i Fontanella, Ronda Universitat i Sant   Pere   i   l’actual   Plaça   del   Bisbe  

Urquinaona.  

Enfront   a   aquesta   proposta,   la  Comandància   d’Enginyers   presenta   un   projecte   d’avançament   de   les  

muralles  cap  als  carrers  Tallers  i  Junqueres.  Miquel  Garriga  i  Roca  fou  l’arquitecte  municipal  encarregat  

per al planejament  de  l’eixample  i  el  seu  embelliment  ornamental.   

Davant dels projectes, l’Ajuntament  de  Barcelona  va  establir  que  els  solars  obtinguts  de  l’enderroc  de  

les muralles passessin a  disposició  municipal,  fet  que  a  l’autoritat  militar  no  li  va  semblar corresponent, 

pel  que  s’hi  van  oposar. 

Tal   discrepància   va   provocar   el   suspens   del   projecte      fins   l’any   1841.   Per   aquesta   data,   el   concurs  

organitzat  per   l’ajuntament  queda  atorgat a Pere Felip Montlau, que amb el títol ‘’Abajo   las  murallas:  

Memoria acerca de las ventajas que reportaria a Barcelona y especialmente a su industria la demolición 
de las murallas que circuyen la Ciudad’’,  que  contempla  l’expansió  de  la  ciutat  des  del Llobregat fins al 

Besòs, guanya el concurs i rep una gran acceptació popular. Malauradament, degut als bombardejos a 

la ciutat, el projecte es veu, novament, suspès.  

 

L’any   1846,   no   va   ser   suficient   per   resoldre   l’entramat,   quan   el   veïnat   de   Gràcia   i   l’Ajuntament   de  

Barcelona,   s’uneixen   per   donar   peu   a   la   unió   entre   les   dues   poblacions. Mitjançat una comissió 

constituïda  d’Enginyers  militars,  s’intenta  dur  a  terme  diferents  projectes,  entre  els  quals  s’hi  troben  el  

Topogràfic  de  Barcelona  i  l’estudi  de  l’Eixample.   

Deu anys més tard, una nefasta epidèmia de còlera i una massificació d’habitants,   fa  que  el  Ministre  

d’Hisenda   Pascual   Madoz,   promulgués   l’enderroc   de   muralles   exceptuant   les   del   costat   de   mar,   la  

Ciutadella i Montjuic.  
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Finalment,   l’any   1856   l’Enginyer   Ildefons   Cerdà   presenta   a   escala   1:5000   el   plànol   topogràfic   de   la  

ciutat de Barcelona, la zona entre Barcelona i Gràcia i entre Sants i Sant Andreu del Palomar.  

Paral·lelament,   l’Ajuntament   inicia   la  promoció  d’un  projecte  d’Eixample.  Per a   tal,  és   triat   l’arquitecte  

Miquel  Garriga  i  Roca  el  qual  presenta  l’avantprojecte  d’Eixample.   

 

 

Dit   avantprojecte   tracta  de   satisfer   justes   necessitats,   de  manera   que   proposa   l’ocupació   de   la   zona  

entre Barcelona i Gràcia sense sobrepassar  els  límits  a  la  zona  oest.  Aquest,  és  aprovat  l’abril  de  1858. 

 

 
Imatge 1: Plànol de 1860, avantprojecte de l'Eixample de Cerdà 

Font: LLIMARAGAS I CASAS,M., FIGUERAS BORRULL, L. L’Eixample:  gènesi  i  construcció. Ed.Barcelona Lunwergt, 2009. 

 

 

No obstant, al Govern central hi arriben unes ordres i contraordres que obliguen a demanar al propi 

Cerdà   l’elaboració   d’un   projecte   d’Eixample.   Molestos   per   tal   ocurrència,   l’Ajuntament de Barcelona 

paralitza el projecte de Garriga i Roca per iniciar un concurs públic per a la nova zona de la ciutat.  

És  tal  la  tensió  que  es  viu  darrere  les  actituds  entre  Govern  i  Ajuntament,  que  Ildefons  Cerdà  s’apropa  

als  més  distingits  del  Govern  central  amb  el  seu  projecte  acabat.  Entre  les  visites  realitzades  s’hi  troben 

a  Pascual  Madoz  (Ministre  d’Hisenda),  Laureà  Figuerola  (Catedràtic  d’economia  a  Barcelona  i  Madrid)  i  

al  mateix  marquès  de  Corvera  (director  general  d’Obres  Públiques).   

Els  efectes  sorgits  són  l’aprovació  per  real  ordre  del  Govern  del  Pla  de  Cerdà.   

La gran pugna sorgida crea de nou desacords en diferents àmbits com el tècnic, econòmic i sobretot 

polític,  per  això,  en  contra  del  Govern  central  l’Ajuntament  de  Barcelona,  demana  derogació  de  l’ordre  i  

declara guanyador a Antoni Rovira i Trias.  

 

Les diferències entre el Pla de Cerdà i el Pla de Rovira i Trias son prou extenses. Principalment, estava 

clar que el projecte guanyador no tenia les suficient qualitats per satisfer les necessitats buscades en 

l’Eixample.   Entre   elles   s’hi   contemplava   una   menor   cabuda de persones, menys aprofitament del 

terreny i en conseqüència, menor superfície edificable. 

 

Tal entramat queda resolt per una execució del Pla Cerdà ordenada pel propi Ministeri de Foment el 

mes  de  juliol  de  1860,  en  contra  de  l’Ajuntament  de  Barcelona. 

 

 

L’AVINGUDA  GAUDÍ,  UNA  INTERRUPCIÓ  EN  EL  TRAÇAT ORTOGONAL 
Tal  i  com  hem  comentat,  s’inicia  un  projecte  d’enllaç  entre  Barcelona  i  els  pobles  veïns.  Tot  i  que  el  Pla  

Jaussely,   guanyador   del   concurs,   no   es   duu   a   terme,   l’Ajuntament   de   Barcelona   acaba   acceptant i 

executant el Pla Romeu-Pòrcel, el qual guarda algunes de les característiques urbanístiques del Pla 

Jaussely. 

Al 1914 una vegada més entra la Lliga al govern de la ciutat, impel·lida a pactar amb els propietaris una 

renovació  dels  insolubles  plans  d’enllaç  entre  l’Eixample  i  els  municipis  agregats,  entra  a  executar-se el 

Pla Romeu-Pòrcel. Està clar, que el govern de la ciutat estava disposat a fer tot allò possible per 

destruir el Pla Cerdà instaurat pel govern central.  

Degut  a  l’anul·lació  del  Pla  Jaussely  per  la  expulsió  del  govern  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  durant  la  

Setmana Tràgica de 1909, trobem alguns trets en el Pla Romeu-Pòrcel que ens recorden al projecte de 

Leon Jaussely. Un  d’aquests  trets  és   l’Avinguda  Gaudí,   traçat  que   l’urbanista  francès   introdueix  en  el  

seu projecte.   

Aquesta avinguda trencava la ortogonalitat en tota regla, i establia un eix nexe entre La Sagrada 

Família   d’Antoni   Gaudí   i   el   Hospital   de   Sant   Pau   de   Puig i Cadafalch, tot quedant units dos grans 

espais  modernistes  de  l’època.   

 

Finalment,   l’Avinguda   queda   inaugurada   l’any   1926   (atenent   a   l’arribada   de   l’Exposició   Universal   de  

1929) amb la dictadura de Primo de Rivera, del qual rep el nom fins la Segona República i durant la 

Guerra Civil (1931-1939) que es converteix en Avinguda de Gaudí.  
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No   obstant,   l’any   1939,   amb   la   dictadura   franquista   torna   a   ser   renombrada   com   a   ‘’Avenida   del  

General  Primo  de  Rivera’’,  nombrament  que  perdura  fins  l’any  1962,  que  queda amb el nom que avui 

dia disposa: Avinguda de Gaudí. 

Cal  destacar  la  seva  disposició  urbanística.  Des  de  la  seva  inauguració  l’any  1926,  el  tram  d’avinguda  

era destinat al tràfic rodat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 2: Veiem l'Avinguda Gaudí al 1927. El tram entre C/Rosselló i C/ Còrsega es troba sense edificar. 
Font: LLIMARAGAS I CASAS,M., FIGUERAS BORRULL, L. L’Eixample:  gènesi  i  construcció. Ed.Barcelona Lunwergt, 2009. 

 

 

L’any  1980  l’Ajuntament  de  Barcelona  planteja  una  re-urbanització on es reconverteix l’avinguda  en  un  

bulevard peatonal, on el tràfic rodat està limitat a vehicles del veïnat i a càrrega i descàrrega dels 

comerços.   

Més recentment, a partir del any 2009 els dos petits carrils destinats al pas en ambdós sentits per a 

vehicles ha estat rescindit,  de  manera  que  només  hi  ha  accés  a  cada   tram  de   l’avinguda  de  manera  

concreta,  així  que  ja  no  s’hi  pot  pujar  i  baixar  els  quatre  trams  de  manera  continuada.   

Aquests   petits   detalls   han   fet   de   l’avinguda   un   espai   social,   destinat   al   turisme   i   al   veïnat, és 

actualment, un espai social on les activitats del barri com la festa major hi troba un espai de 

concentració, així com mercats, fires i altres concentracions socials. La interrupció del traçat ortogonal 

de Cerdà tot i sortir-se de les bases que aquest plantejava   i   trencar   l’orientació  dels  edificis,   amb  el  

temps  s’ha  aconseguit  un  espai  tancat,  que  potser  no  el  podem  considerar  verd  degut  a  la  falta  de  jardí,  

però  si  un  tram  que  ens  recorda  d’alguna  manera  la  tipologia  de  vivendes  situades  en  paral·lel que un 

dia Ildefons Cerdà va intentar plasmar en les seves teories  i  projectes  d’urbanisme. 

MORFOLOGIA  DE  L’EDIFICACIÓ  DE  L’EIXAMPLE 
 

Al parlar d'edificació, en l'espai delimitat per l'Eixample 

podem destacar l'existència d'una homogeneïtat sorgida 

d'una arquitectura anònima en molts cassos però de 

qualitat. Si analitzem aquesta homogeneïtat podem 

destacar dos aspectes importants a nivell físic: la forma i 

la tècnica constructiva que suporta. 

Amb la forma podem associar els paràmetres sorgits de 

costums, que serien el parcel·lari, la planta i la façana. 

En el marc de la tècnica hi associem l'estructura i la secció 

resistent. Els trets més fonamentals per a tal valor hi 

remarcarem l'anonimat de la construcció, la tècnica 

emprada i el sistema de bastir edificis. 

 

 
Imatge 3: Secció tridimensional. 

Font: PARICIO CASADEMUNT, A. Secrets  d’un  sistema  constructiu,l’Eixample. Edicions UPC, 2001. 

 

Hi podem esmentar diverses evolucions de la casa artesana, tant a nivell interior com a nivell volumètric 

(profunditat edificable, diferents remuntes, etc).  

Exteriorment, les diferents actuacions urbanes realitzades a diferents llocs de la ciutat implicava 

construir noves edificacions que no estiguessin associades a les preexistents. 

 

Així doncs, esmentarem els paràmetres que emmarquen i defineixen el model d'edifici de l'Eixample. 

Els paràmetres, doncs, que ens influeixen en la diferent proporció i resultat final de l'edificació son: 

� El paràmetre parcel·lari, constituït per el plànol de partida, ens fragmenta les antigues 

estructures de sòl en unitats. Ens dóna com a resultat un model de vivendes de veïns amb 

amplades entre 11 i 14 metres, perpendiculars al carrer i en conseqüència a la façana, per tal de 

facilitar la divisió interior. 

� La planta és un paràmetre depenent del parcel·lari i de l'ordenança respecte a la profunditat 

edificable. La planta ens presenta dos models d'edifici, el de banda i el de xamfrà. Aquest últim 

en menys quantitat. En tots dos casos la variable bàsica és el nombre de patis de llum. 

� La façana ens aporta la alçaria reguladora. En l'Ordenança de 1856 la qual afecta als primers 

edificis de l'Eixample regulen les alçàries, el nombre de plantes i es menciona els balcons, les 
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tribunes i els miradors, així com la volada de les cornises. A partir de l'ordenança d'abril de 1877 

i les ordenances definitives de 1890 s'introdueixen criteris per rematar les façanes. En definitiva, 

la façana esdevé un element molt regulat amb l'objectiu de controlar i vetllar pel conjunt urbà.  

� La secció s'associa a un fet constructiu i es el paràmetre que ens dóna a distingir quatre 

situacions diferents. Trobem quatre tipus d'edifici en funció de la seva secció: Els desenvolupats 

totalment per sobre la rasant (primeres èpoques de l'Eixample), els que disposen de planta 

subterrània (edificis de segona generació), els edificis amb una planta subterrània situada en tot 

el cos del edifici (poc habitual) i els edificis amb planta semi-soterrània ventilada directament a 

l’exterior.  

� L'ordenança és l'últim paràmetre a destacar, és aquell que fixa definitivament els paràmetres 

geomètrics de l’edifici, és tant que amb el temps l'ordenança va esdevenir un reglament de la 

casa urbana coneguda com a edifici plurifamiliar entre mitgeres. 

 

El model en sí de l'Eixample deixa veure una planta rectangular que es beneficiarà dels valors 

constructius estructurals del conjunt, de manera que s'acoblarà adequadament al sistema de 

construcció amb murs de càrrega.  

És per tant, el model Eixample un patró repetitiu del qual distingim dues versions d'edifici: el de banda i 

el de xamfrà. Del primer obtenim la majoria d'edificis i ens aporten una divisió interior de dues vivendes 

per planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 4: Perfil de construcció de les plantes tipus de l'Eixample. 

Font: PARICIO CASADEMUNT, A. Secrets  d’un  sistema  constructiu,l’Eixample. Edicions UPC, 2001. 

3.INFORMACIÓ PRÈVIA I EMPLAÇAMENT 
Basats  en  la  informació  turística  de  l’any  2013,  podem  dir  que  Barcelona  ha  estat  una  ciutat  que  durant  

aquest any ha rebut 15,7 milions de visites de turistes estrangers, entre ells hi predominen russos, 

britànics i comunitat asiàtica (segons l’índex de turisme de la UAB 2013). 

És   doncs,   que   tot   i   la   situació   econòmica   la   ciutat   es   troba   en   puixança   turística.   L’allotjament  

s’estableix  com  a  principal  factor  en  quant  a  aquest  turisme.   

 

L’Eixample,  juntament  amb  Ciutat Vella, és el districte que més turisme arreplega a la ciutat.  

Les dades son prou clares: és un dels districtes més extensos de la ciutat, així com el més cèntric.  

Veurem doncs, un recull de dades del districte per tal de poder iniciar un emplaçament del treball a 

realitzar.  

El   departament   d’estadística   ens  mostra   les   següents   dades   en   quant  a   la   superfície   territorial   en   la  

qual ens desplaçarem: 

 

 
 
 
 
Taula 1.1 (Annex 2) 
Font:  Departament  d’Estadística  Generalitat  de  Catalunya 

 
 

Tal   i   com   podem   veure,   l’Eixample   predomina   en   dades   de  

població i territori respecte la ciutat de Barcelona.  

Per   una   altra   banda   l’Eixample   conta   amb   més   del   32%   del  

allotjament turístic barceloní, atenent a la totalitat de 10 districtes 

en tota la ciutat (veure taula 1.3 als annexos 2) 

Més enllà, podem destacar dins del districte, els barris. El nostre 

edifici  objecte  d’estudi  es  troba  en  el  barri  de   la  Sagrada  Família.  

De   tots  els  barris  de   l’Eixample  n'és el tercer de major superfície 

però el segon més poblat (respecte una totalitat de 6 barris), tal i 

com veiem a la taula 1.1.  
Imatge 5: Limitació del barri de Sagrada Família 

Font: Web Ajuntament de Barcelona (www.bcn.cat) 
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El barri de la Sagrada Família està delimitat pels carrers St. Antoni Maria Claret, Carrer Dos de Maig, 

Carrer  Nàpols,  Carrer  Rosselló  i   l’Avinguda  Diagonal,  quedant  així  en  un  dels  seus  vèrtex  la  Plaça  de  

les Glories. 

 

Sense  cap  dubte  podem  dir  que  el  barri  és  un  epicentre  de  turisme  totalment  continu  al  llarg  de  l’any, 

tenint en compte que hi trobem al centre un dels grans monuments culturals i arquitectònics de la ciutat 

de  Barcelona,  apart  de  l’Hospital  de  Sant  Pau  i  la  Santa  Creu.   

 

Les visites al Temple de la Sagrada Família varen arribar als 3,2 milions el passat 2012 (segons fonts 

de  turisme  de  l’Ajuntament  de  Barcelona).  És  per  això  que  l’impacte  que  causa  el  turisme  a  les  zones  

monumentals és de caire important. 

 

L’edifici   objecte   d’estudi   es   troba,   com   ja   bé   hem   comentat,   a   la   via   que   comunica   els   dos   grans  

Patrimonis de a Humanitat declarats per la UNESCO. Ubicat   a   l’Avinguda  Gaudí  número  34,   trobem  

l’edifici, en el segon tram dels quatre existents de passeig. 

En tal efecte, és una via concorreguda pel tràfic turístic, i a la vegada el centre cultural del barri. 

Durant  l’any  esdevenen  diferents  festes,  entre  elles  la  Festa  Major  del  barri, de durada entre 4 i 5 dies 

durant   la   segona   quinzena   d’abril. Durant   moltes   setmanes   a   l’any   hi   trobem   l’organització   de   fires  

artesanals, parades comercials i gastronòmiques i sobretot, per Nadal i Setmana Santa, les respectives 

fires.  

Els  serveis  dels  quals  s’envolta  el  nostre  edifici  són  múltiples.  En  quant  a  transport  hi  trobem  dues  línies  

de metro, la L2 i la L5 les quals arriben al centre de la ciutat. La parada de metro es troba a 50 metres 

del   edifici.  Per  una  altra  banda  hi   trobem   línies  d’autobús,   tant   de  baixada  com  de  pujada,   les  quals  

també ens apropen al centre. I sense cap dubte, hi trobem una parada de taxi a la mateixa cantonada 

entre el Carrer Còrsega i el Carrer Padilla.  

L’oferta  de  restauració  és  totalment  extensa:  des  de  restaurants  de  menjar  ràpid,  com  restaurants  més  

informals o fins i tot més selectes. 

Per  a  serveis  mèdics,  l’edifici  es  troba  a  prop  del  servei  d’atenció  primària  (CAP  Sagrada  Família)  o  bé 

de  les  urgències  de  l’hospital  de  Sant  Pau. 

Finalment, destacar els serveis comercials de la zona: des de comerços de roba i calçat fins a 

supermercats i altres botigues de comestibles, incloent el Mercat de La Sagrada Família, un dels més 

concorreguts els dijous i dissabtes i amb una àmplia carta de productes. 

 

 

4.MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

DADES I CONSUMS ACTUALS 
 

INFORMACIÓ URBANISTICA 

  CLAU 13E 
QUALIFICACIÓ Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 13a 

ÀMBIT CEIXAMPLE 
PLA Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de Barcelona 

TIPUS D'ORIENTACIÓ Alineacions a vial 
EDIFICABILITAT 2,20m2st/m2s 
FAÇANA MINIMA 8m 

USOS Habitatge, comercial, oficines 
SUPERFICIE MINIMA -- 

OCUPACIÓ  
SEPARACIONS 3m F.anterior 

FONDÀRIES  
ALÇADES pb+5 
DENSITAT 220hab/ha 

 

Font:  Recull  de  dades  d’elaboració  pròpia.  Extracció  del  Departament  d’Urbanística  de  l’Ajuntament  de  Barcelona. 

 

Dades  generals  de  l’edifici 

 

Dividit  en  7  plantes,  l’edifici  consta  de  15  habitatges,  dos  per  planta  i  un  que  correspon  als  baixos.   

De tots els habitatges, hem fet una catalogació segons han patit reforma completa en el seu interior, 

interactuant a crear nous espais (li direm completa), si la reforma que ha patit ha estat en acabats i 

estàncies concretes com el bany i la cuina ( li direm semi-intervenció) i original si es conserven tots el 

acabats tot i haver reformat el bany o la cuina únicament.  

 

Al annex número 5 podem veure les taules  que  s’han  omplert  en  forma  d’enquesta  per  cada  pis   i  els  

consums que els seus inquilins han pogut facilitar.  

Dels 15 habitatges, un ha sofert una reforma completa, 4 han patit una semi-intervenció i 5 es 

mantenen en la seva originalitat. Els 4 restants no es té informació per estar deshabitats, ser de lloguer 

o bé no voler participar en la informació per al projecte.  

 

 

 



Reforma Integral i Rehabilitació  Energètica:  canvi  d’ús  de  l’habitatge  residencial  de  l’Eixample  Barceloní  al  habitatge  d’ús  turístic

   
 

11 

Els  consums  dels  quals  es  disposa  informació  són  només  d’una  part  dels  veïns.   

En  tot  l’edifici,  només  hi  ha  un  habitatge  amb  inquilins de lloguer, un altre deshabitat i un total de 3 que 

han sofert una reforma interior completa. Dels  15  habitatges  actuals  només  s’ha  pogut  parlar  amb  11  

dels   inquilins,   i   amb   la   col·laboració   d’aquests   hem   extret   dades   de   consums   actuals   i   estat   de  

l’habitatge. Cal destacar que el 80% dels 11 enquestats són gent gran, amb el que les col·laboracions 

han estat escasses.  

 

Els consums obtinguts han estat: 

Consums de la comunitat: 

SUBMINISTRE DATA CONSUM TOTAL 
Aigua Novembre2011-novembre 2012 2m3 

Electricitat Desembre 2011-desembre 2012 4041kWh 

 

Primer Segona: 

SUBMINISTRE DATA CONSUM TOTAL 
Aigua maig 2012-maig2013 108m3 

Gas any 2012 2544kWh-217m3 

Electricitat any 2012 3855kWh 

 

Segon segona: 

SUBMINISTRE DATA CONSUM TOTAL 
Aigua febrer 2012-març 2013 291m3 

Gas maig 2012-maig 2013 1760kWh 

Electricitat novembre 2012- abril 2013 1490kWh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISI ENERGÈTIC ACTUAL:  LIDER I CALENER VYP I CE3X 
Per l'avaluació energètica de l'edifici s'han utilitzat diversos programes informàtics. 

 

El programa CE3X permet realitzar un anàlisi energètic  de l'edifici estudiat i es poden aplicar unes 

opcions de millora. Aquestes es troben molt limitades degut a que només contempla materials ja 

coneguts, i si es volen aplicar de nous s'han de conèixer totes les seves propietats fet que, en molts 

casos, és impossible per falta de estudis oportuns.  

 

També s'han utilitzat els programes Lider i Calener VYP. El primer permet la verificació de la exigència 

de Limitació de la demanda energètica establerta en el document basic d'Habitabilitat i Energia del CTE 

(CTE-HE1) i el segon programa permet, amb les mateixes dades de l'anterior, la Certificació Energètica 

de l'Edifici d'estudi.  

 

LIDER  
Per la introducció en aquest programa de tots els tipus de tancaments i materials utilitzats hem realitzat 

unes taules per poder agrupar les diferents parts de l'edifici (Veure annex 8). Un inconvenient important 

durant la realització del programa és que no permet realitzar l'edifici tal i com és, ja que no permet la 

creació de més de 100 espais en tot l'edifici, per tant hem hagut d'agrupar espais eliminant divisòries 

interiors dels habitatges. Per un altre costat només identifica les parets amb finestres a aquelles que 

siguin externes, i les finestres interiors que intercalen espais habitables amb espais no habitables, s'han 

de definir com divisions exteriors, i això dona possibilitat d'error a l'hora de calcular. 

 

Cal dir que, per evitar errors del programa s'han definit paraments bàsics que englobin diferents 

paraments de la realitat, com son totes les divisions interiors son una individual sense diferenciar el 

tipus d'acabat (pintura o paper) el gruix(de 7 o de 5 cm), entre altres opcions.  

 

Tot i això s'ha realitzat l'estudi de l'edifici i, com era d'esperar, el compliment amb la normativa actual és 

nul. Era un resultat lògic ja que l'edifici va ser construït molt anteriorment a la normativa vigent, i 

actualment es tenen en compte molts aspectes que fa 60 anys eren impensables.  
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Els resultats han estat els següents: 

 
Com es pot veure, la demanda de calefacció no compleix amb lo que demana el CTE-HE1, en canvi, la 

demanda de refrigeració si que entraria en els límits de la normativa actual.  

 

CALENER VYP 
Com s'ha comentat anteriorment, el programa Calener VYP fa la certificació energètica de l'edifici amb 

els mateixos paràmetres del programa Lider, per tant les característiques d'aplicació es trobaran al 

mateix Annex que l'anterior (Annex 8).  

A l'hora de certificar el programa compara l'edifici estudiat amb un edifici de referència, que podríem dir 

que és el mínim que s'hauria de complir perquè els resultats siguin mitjanament acceptables. 

 

Els resultats de la certificació es resumeixen en el següent gràfic: 

 
Com es pot comprovar estem amb una certificació E, emetent 41.2kg de CO2/m2, estant la mitja en 23.4 

kgCO2/m2, gairebé el doble.  

CE3X 
Aquest programa et permet esbrinar la qualificació energètica anual de l'edifici i les seves emissions de 

Kg de CO2 en valors de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a conseqüència del consum 

energètic del mateix.  

L'inconvenient d'aquest programa és que es necessita conèixer a la perfecció la forma constructiva de 

l'edifici i de vegades no és possible per la falta de documents explicatius. També es necessiten els 

materials concrets amb una gran varietat de tipologies que, a simple vista, no es poden identificar 

(marcs i vidres, tipus de maó, etc) i tot i això no és del tot fiable, tal i com veurem al final d'aquest 

apartat.  

De totes maneres s'ha fet una aproximació als materials més comuns en l'època de construcció de 

l'edifici i els possibles canvis de instal·lacions que s'han pogut produir al llarg dels més de 65 anys de 

vida de l'edifici.  

Els resultats han estat els següents: 

 

 

 

 

 
 

Una bona qualificació seria a partir de la lletra C, amb 13.5 KgCO2/m2 any i l'edifici es troba 2 lletres per 

sota gairebé al límit per passar a un nivell inferior.  

A la dreta del requadre veiem els indicadors parcials i tots tenen una baixa qualificació. L'apartat 

d’il·luminació  no  existia  durant  el  programa  i  no  es  va  tenir  oportunitat  d'omplir-lo. 

 

Seguidament dels resultats actual, el programa et permet realitzar unes recomanacions de millora on 

cal indicar 3 opcions per a millorar aquestes emissions globals. Totes les millores han estat les 

mateixes intercanviant únicament la instal·lació de la caldera, on veiem com es produirà una millora 

espectacular a l'introduir la caldera de biomassa.  

 



Reforma Integral i Rehabilitació  Energètica:  canvi  d’ús  de  l’habitatge  residencial  de  l’Eixample  Barceloní  al  habitatge  d’ús  turístic

   
 

13 

 
 

Amb aquesta comprovació veiem que les opcions de millora no son viables, ja que la instal·lació d'una 

caldera biomassa necessita un espai molt major i un espai d'emmagatzematge del combustible 

impensable. Per un altre banda s'estan projectant edificis d'ús turístic, pel que el manteniment 

d'aquestes seria més difícil pel poc coneixement que poden tenir els inquilins. 

 

ANÀLISI CONSTRUCTIU: MATERIALS I SISTEMES EN  L’ACTUALITAT 
L’edifici  està  previst  dels  materials  més  típics,  sense  haver  patit  cap  canvi  de  millora  o  innovador  durant  

aquests anys tot i haver patit una rehabilitació.  

És així, que a primera vista podem fer un esbós del que hi trobarem. Malauradament, els canvis més 

pronunciats  han  estat  en  el  interior  dels  habitatges,  ja  que  en  funció  del  tipus  dels  seus  habitants,  s’han  

produït reformes interiors que han variat els materials inicials del edifici. 

Per tal motiu, vàrem optar a dur a terme una petita enquesta o sondeig per poder esbrinar quin 

percentatge  d’habitatges  ha  patit  canvis  en  el  seu  interior  i  quin  percentatge  hi  manté  els  seus  orígens.   

En primer lloc, destacar que els habitatges canviants han estat els de nova adquisició des de fa 15 

anys  cap  a  l’actualitat  i  els  que  han  estat  fruït  d’una  adquisició  per  herència,  doncs,  el  públic  majoritari  

que hi habita hi viuen des de sempre (pràcticament des de els anys 50).  

Sense  cap  dubte,  l’edifici  presenta  una  estructura  típica  de  l’Eixample:   

Planta allargada, un sistema de parets de càrrega i sostres unidireccionals, etc. És tant que podem 

dividir la seva actitud de treball en tres recolzaments bàsics: les façanes, la primera línia de càrrega 

paral·lela  a  la  façana  principal  i  la  caixa  d’escala.   

 

Els materials. 
Com  tots  els  edificis  de  l’Eixample  Barceloní,  el  nostre, destaca per tenir con a eix fonamental la fàbrica 

de maó.  

En segon terme hi destaca la ceràmica, que fonamenta peces claus del sistema com parets, voltes 

d'escala, sostres de soterrani, revoltons, envans i coberta.  

La unió de materials és proporcionada per el conglomerat, el qual es basa en l'ús de calç aèria, calç 

hidràulica, ciment lent i ciment Portland artificial introduïts en diferents èpoques constructives i usats 

simultàniament en el edifici existent. 

Històricament, un tercer material de gran pes en la construcció ha estat la pedra natural, disposada en 

els primers edificis de l'Eixample com a maçoneria en fonaments, contencions i parets mitgeres,  o la 

pedra treballada com a carreus en façanes, o en plantes baixes com a sòcol de façanes, balcons, 

finestres   i   llosanes.  A  la  façana  hi  trobem  una  mostra  d’aquesta  maçoneria.  Cal  destacar  que  la  seva  

evolució ha donat lloc a l'ús de pedra artificial.  

I per finalitzar comentar l'ús de morter, que constitueix un dels dos materials utilitzats en la obra de 

fàbrica i en el formigó. 

Tècniques constructives 
Podríem distingir quatre tècniques constructives importants en el desenvolupament del edifici del 

Eixample. 

x La maçoneria ordinària assentada sobre morter era la tècnica més habitual en la construcció 

sota rasant. Hi trobem els murs de soterrani, els fonaments continus i les sabates de pilars de 

fosa. 

x L'ús de carreus i carreuons era una tècnica totalment artesanal, dedicada a les façanes. En 

alguns casos s'utilitzava l'obra de fàbrica i els carreus per grans seccions resistents i per poder 

economitzar la pedra treballada. 

x La construcció amb obra de fàbrica esta constituïda la tècnica per excel·lència per a 

desenvolupar la construcció sobre rasant, donant pas a un sistema estructural de murs de 

càrrega. Defineixen el sistema estructural de murs els de càrrega, trava i la caixa d'escala. 

x Per últim, la construcció amb maó pla era emprada per a resoldre voltes d'escala, voltes de 

soterrani, d'encofrat per a l'arc i en l'execució de revoltons, donant pas a l'ús de la mà d'obra 

especialitzada.  

 

En el nostre edifici hi predomina la construcció amb obra de fàbrica la qual es desenvolupa en les 

parets de càrrega i els tancaments. En elements més petits, el  maó  pla,  s’hi  troba  en  els  revoltons  i  en  

les  voltes  d’escala.  Per  una  altra  banda  hi  trobem  a  la  façana  principal  un  sòcol  de  pedra  on  hi  resulta  

la maçoneria.  
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Elements constructius 
Iniciarem la conformitat de l'edifici des de la seva base.  

La fonamentació està distingida entre els fonaments de mitgeres i la fonamentació correguda i 

excèntrica. 

Per sobre de rasant trobem l'element més important: les parets de càrrega que conformen el sistema 

estructural. Les parets de façana són de gruix regular (30cm) i amb les obertures de façana habituals. 

Pel que fa les parets mitgeres són aquelles confrontants amb els edificis veïns. Les parets interiors tot i 

ser en segon terme cal destacar que formen la primera cruïlla d'edifici i es troben en paral·lel amb les 

dues façanes. Es troben poc travades i disposen de varies obertures de portes tot i ser en funció de 

càrrega. Per últim, les parets de la caixa d'escala, juntament amb els patis, ens aporten rigidesa i 

estabilitat.  

La volta d'escala ens suporta els graons, son fruït d'una tradició que distingeix una gran destresa. Són 

un recolzament successiu d'una amb l'anterior i posterior.  

Els sostres que hi trobem són de biguetes de formigó i revoltó ceràmic conformats amb maó pla. 

En últim terme, i per tancar l'edifici, cal destacar la coberta, ventilada constantment i conformada amb 

ceràmica donant lloc a la coberta ''a la catalana''.  Inclou un quadrat a la façana principal (zona 

davantera)  de  coberta   inclinada  a  quatre  aigües  i  amb  teula  àrab  amb  l’únic  motiu  que  el  decoratiu   ja  

que sota disposa del sostre dels pisos àtics.  

 

Instal·lacions 
 

Aigua 

La   instal·lació   d’aigua   disposa   dels   seus   comptadors   en   la   planta   soterrani,   discorren les seves 

derivacions per pati interior fins a cada habitatge. Les canonades son de coure, les quals van ser 

modificades  l’any  1998. 

 

Gas 

La instal·lació de gas disposa dels seus comptadors en la planta coberta en un armari totalment en 

norma. Discorre també, per patis interiors, en ordre descendent,  al  contrari  que  les  canonades  d’aigua. 

Aquestes també són de coure. 

 

Electricitat 

La  instal·lació  d’electricitat  disposa  dels  seus  comptadors  en  planta  baixa  en  un  armari  tancat  amb  clau.  

Discorre  per   la  caixa  d’escala  per  un  conducte  tècnic,   i  a  cada  pis  hi   trobem  la  derivació  cap  als  dos  

habitatges.  

Evacuació 

La   instal·lació  d’evacuació es realitza pels baixants de PVC que es troben al pati interior. Les aigües 

residuals i pluvials no estan separades per la qual cosa només hi trobem dos baixants a cada pati.  

 

Telecomunicacions 

Les telecomunicacions es troben ubicades a planta coberta, descendeixen per pati interior fins a cada 

habitatge.   

 

Refrigeració 

La refrigeració ha estat de recent incorporació en el edifici, per la qual cosa ha estat individual a cada 

habitatge que hi ha volgut introduir-la. Els aparells es troben ubicats en el terrat (una totalitat de 6 

aparells)   a   excepció   del   de   planta   principal   que   es   troba   a   la   façana   de   pati   d’illa   subjectat   amb  

ancoratges .  

 

Calefacció  

Amb la instal·lació de calefacció succeeix el mateix que amb la de refrigeració. De la totalitat dels 

habitatges trobem que 4 d'ells  disposen  de  calefacció  amb  radiadors  d’alumini  mentre  que  una  disposa  

de terra radiant.  

 

L’edifici  en  xifres  i  amidaments. 

DADES DE L'EDIFICI 

DIRECCIÓ Av.Gaudí, 34 (08025, Barcelona) 
Barcelona 

ANY DE CONSTRUCCIÓ 1945 
SUPERFICIE DEL SOLAR 317m2 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 1925m2 
NÚMERO DE PLANTES PB+7 
HABITATGES PER PLANTA 2 
ALTURA ENTRE PLANTES 3,1 m 
SUPERFICIE PER PLANTA 199,60 m  
 

 

PLANTA SOTERRANI     
ZONA ESPAI  SUPERFÍCIE ÚTIL m2 TOTAL m2 
Soterrani General 19,11 19,11 

SUP.UTIL TOTAL 
 

19,11 
SUP.CONSTRUIDA TOTAL   22,1 
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PLANTA BAIXA     
ZONA ESPAI SUPERFÍCIE ÚTIL m2 TOTAL m2 
Habitatge Baixos Menjador 11,32   
  Cuina 7,28   
  Safareig 9,16   
  Bany 3,1   
  Dormitori 1 6,42   
  Dormitori 2 5,3   
  Dormitori 3 11,21   
  Pati 10,32   
  Passadís i escala 4,14 74,67 
Local 1 PB i altell 93,73 93,73 
Local 2 PB i altell 84,1 84,1 
Vestíbul General 42,81 42,81 

SUP.UTIL TOTAL 
 

295,31 
SUP.CONSTRUIDA TOTAL   314,3 

 

PLANTA TIPUS PIS     
ZONA ESPAI SUPERFÍCIE ÚTIL m2 TOTAL m2 
Habitatge 1 Rebedor 6,52   
  Passadís 6,51   
  Menjador 19,29   
  Cuina 10,72   
  Bany principal 5,42   
  Bany 2,19   
  Safareig 2,22   
  Dormitori 1 15,75   
  Dormitori 2 8,81   
  Dormitori 3 9,28   
  Dormitori 4 11,28 97,99 
Habitatge 2 Rebedor 6,52   
  Passadís 6,51   
  Menjador 19,29   
  Cuina 10,72   
  Bany principal 5,42   
  Bany 2,19   
  Safareig 2,22   
  Dormitori 1 15,71   
  Dormitori 2 18,87   
  Dormitori 3 11,28 98,73 
Zones comuns Generals 10,41 10,41 

SUP. UTIL TOTAL 
 

207,13 
SUP.CONSTRUIDA TOTAL   238,94 

 

 

 

 

 

PLANTA TIPUS ÀTIC     
ZONA ESPAI SUPERFÍCIE ÚTIL m2 TOTAL m2 
Àtic 1 Rebedor 4,76   
  Passadís 8,21   
  Menjador 17,16   
  Cuina 6,4   
  Bany principal 4,22   
  Safareig 2,02   
  Dormitori 1 14,41   
  Dormitori 2 8,07   
  Dormitori 3 7,89   
  Terrassa 1 7,63   
  Terrassa 2 15,64 96,41 
Àtic 2 Rebedor 4,76   
  Passadís 8,21   
  Menjador 17,16   
  Cuina 6,4   
  Bany principal 4,22   
  Safareig 2,02   
  Dormitori 1 14,41   
  Dormitori 2 8,07   
  Dormitori 3 7,89   
  Terrassa 1 7,63   
  Terrassa 2 15,64 96,41 
Zones comuns General 3,34 3,34 

SUP.UTIL TOTAL 
 

196,16 
SUP.CONSTRUIDA TOTAL   187,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6 i 7:Vista de les plantes des del cel obert interior i vista de  l’ascensor al vestíbul. 
Font:  Imatges  d’elaboració  pròpia                                       
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5.ESTUDI  DE  CANVI  D’ÚS 

ELS H.U.T I LA NOSTRA INICIATIVA 
Tal i com hem vist, ens trobem en una zona totalment turística de la ciutat.  

Per   tal   de   justificar   la   nostra   iniciativa   a   dur   a   terme   un   edifici   d’ús   exclusiu   per   a   Habitatges   d’Ús  

Turístic   (HUT)  ens  basarem  en   les  ultimes  dades  ofertes  per   les   fonts  emeses  per   l’APARTUR,   i  per  

una  altra  banda,  amb  la  informació  trobada  a  l’Ajuntament  de  Barcelona,  entre  d’altres.   

En tot cas, hi donarem primer la nostra opinió i després hi centrarem les dades.  

Personalment,   creiem   que   l’ús   exclusiu   d’edificis   complets per a HUT crea un confort i un vincle de 

respecte entre veïnat i turista, doncs no  hi  crea  cap  tipus  d’interferència.  Per  una  altra  banda,  el  registre 

legal   n’és   més   fàcil   i la   localització   d’aquests   queda   més   recollida.   Entretant,   la   legalitat   d’aquests  

habitatges ha de ser imminent per tal de poder regular i organitzar el seu ús.  

Què  és  un  Habitatge  d’Ús  Turístic?.  Barcelona  i  l’Eixample  en  xifres 
Segons  el  Departament  d’Empresa  i  Ocupació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  l’Habitatge  d’Ús  Turístic  

és  l’habitatge  el  qual  el  propietari  el  cedeix  a  terceres  persones  a  canvi  d’un  preu  per un període màxim 

de  31  dies,  dues  o  més  vegades  a  l’any. El titular del HUT és el propietari del pis. 

 

Les  condicions    que  ha  de  complir  l’habitatge  són:   

- Ha  de  disposar  de  Cèdula  d’Habitabilitat  vigent. 

- Ha de satisfer les condicions tècniques i qualitat exigibles. 

- L' ocupació no ha de ser superior a la que marca la Cèdula. 

- Ha d'estar  suficient  moblat,  dotat  d’aparells  i  estris  per  ser  ocupat  així  com  trobar-se en perfecte 

estat  d’higiene. 

La normativa turística aplicable correspon a la Llei 13/2002 de juny i al Decret 159/2012, per les quals 

es  regula  l’activitat  turística  i  els  apartaments i/o HUT respectivament. 

 

Les   xifres   trobades   pertanyen   a   l’any   2008, aquestes 

son prou clares: 

- Barcelona compta amb un total de 2.505 HUT 

que donen plaça a 9.346 persones. (Taula 1.5 de 

l’annex  2). 

- El   districte   de   l’Eixample   és   el  més   poblat,   amb  

una totalitat de 849 HUT, tot i que la Barceloneta 

té el títol de ser el barri amb més habitatges 

il·legals. (Taula 1.6 de  l’annex  2). 

- Hi predominen els habitatges de dues habitacions (Taula 1.7 de  l’annex  2). 

- Els  habitatges  amb  més   longitud  d’estades  son  els  corresponents als de 2 habitacions (Taula 

1.8 de  l’annex  2). 

- Els mesos de febrer i agost  s’emporten  la  màxima  longitud  d’estades,  sent  una  mitja  de 4,4 i 4,6 

nits respectivament (Taula 1.9 de  l’annex  2). 

- Tot i així, la màxima ocupació es produeix als mesos de juliol (79,5%) i agost (80,4%) (Taula 

1.10 de  l’annex  2). 

- Els preus per persona i  nit  estan  en  40€,  tot  i  que  el  preu  mitjà  per  dia  es  de  158€  (Taula  1.11 de 

l’annex  2). 

- Els  mesos  amb  major  preu  diari  són  juny,  juliol  i  agost  amb  158€  per  als  dos  primers  i  157€  per  

el darrer (Taula 1.12 de  l’annex  2). 

 

 

REDUCCIÓ  DE  L’IMPACTE AMBIENTAL: MATERIALS I RESIDUS. 

L’impacte  de  la  vida  útil  dels  materials 
Per tots és conegut que la major part dels edificis estan constituïts per materials que no respecten el 

medi ambient, ja sigui per la seva constitució, la seva forma de producció o la impossibilitat de ser 

reciclats una vegada acabada la seva vida útil.  

 

Els motius d'elecció de tots aquests tipus de materials són; en primer lloc, la falta de sensibilitat que, 

poc a poc, va agafant més força en les noves construccions d'avui dia i amb la predisposició de la 

població a consumir nous productes més respectuosos amb el medi ambient. I en segon lloc trobem el 

tradicionalisme dels materials, és a dir, el costum que es té en emprar, per exemple, la fàbrica de maó 

o les plaques de guix laminat per aixecar les divisòries interiors, sense parar-se a analitzar altres 

formes constructives que, potser, son iguals o millors que les que tenim actualment. 

 

 Tot i així, només a Barcelona hi ha centenars d'edificis que tenen una demanda energètica abismal i 

per tant, una despesa energètica desmesurada, produint tones de CO2 les quals es podrien reduir en 

grans quantitats si s'apliquessin unes petites normes energètiques que no produirien cap canvi en les 

vides dels seus habitants.  

 

Per últim s'ha de tenir en compte que la vida útil d'un material no es focalitza únicament en la seva 

utilitat dins de l'edifici, si no que anteriorment s'han hagut d'extraure les matèries primeres, produir, 

emmagatzemar, transportar i col·locar el producte al lloc pertinent on restarà fins el dia en que 
Imatge 8: Distribució HUT per districtes 

Font:  Dades  de  l’APARTUR,  2008. 
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s'enderroqui l'edifici. A partir d'aquest moment començarà una altra etapa de la seva vida per aquest 

material, la qual pot anar per dos camins molt diferents. 

Aquests són la reutilització o la mort del material. En el cas de la reutilització o reciclatge d'aquest, hem 

de preveure que, és molt provable, que s'hagi de sotmetre a una sèrie de canvis els quals necessitaran 

una certa quantitat d'energia per poder portar-los a terme. En el segon cas, el cas de la mort del 

material, s'ha de preveure si aquest serà fàcilment integrat per la natura un altre cop o restarà com 

residu durant, en alguns casos, milers d'anys.  

És per això que, en aquesta etapa de disseny, es tindran en compte tots aquests paràmetres, tot i no 

poder canviar els materials ja emprats, s’intentarà  la  introducció  de  nous  que  si  que  els  contemplin. 

 

La mort del material: les runes 
Segons les dades del World Watch Institute, la construcció consumeix el 60% de les extraccions de les 

matèries primeres de la litosfera. Per cada m2 construït d'un edifici es consumeixen més de 2.5 tones 

de materials, 9000MJ d'energia i s'emeten més de 700Kg de CO2. 

Amb els materials rebutjats en una obra o els materials d'una demolició son traslladats a diferents punts 

d'emmagatzematge. Aquests poden ser: dipòsits, plantes de reciclatge o plantes de transferència. 

Als primers son grans abocadors on arriben tot tipus de materials. Els segons fan una selecció de 

materials que es poden reciclar, els quals no poden venir barrejats amb segons quins altres materials. I 

per últim, les plantes de transferència son plantes que es dediquen a separar la runa i classificar-la 

segons els materials, per portar-les posteriorment a plantes de reciclatge o dipòsits.   

El següent mapa mostra la ubicació de 

dipòsits, plantes de reciclatge i plantes de 

transformació a Catalunya segons Gestora de 

Runes de la Construcció. 

Com es pot comprovar, al voltant de Barcelona 

trobem 2 plantes de reciclatge (Situades al 

Prat de Llobregat i el Port de Barcelona) i una 

mica més a les afores trobem 2 dipòsits 

(Situats al Papiol i a Badalona). 

 

Imatge 9: Mapa de plantes de reciclatge, dipòsits i planta de transferència. 
Font: Gestora de runes de la construcció, S.A. 

 

Les plantes de transferència més properes a Barcelona es troben a 120 Km (a l'Espluga de Francolí i al 

Solsonès), en tot cas massa lluny per portar-li la runa bruta perquè es pugui classificar adequadament. 

El camí més fàcil des de Barcelona és portar tots els camions de runa a un dels dos dipòsits abans 

esmentats.  

Si analitzem el camí anterior podem fer una valoració ràpida i clara del impacte ambiental que recau 

sobre el reciclatge i l'aprofitament dels materials.  

x Impacte produït pels abocaments incontrolats 

x Impacte produït pels abocadors autoritzats que no tenen una bona gestió d'aquest 

x Impacte degut al transport dels residus a l'abocador (abocadors adequats massa allunyats de 

les ciutats) 

x Impacte produït per les matèries primeres que necessitarem al no haver reutilitzat o reciclat els 

residus que van a parar a l'abocador (extracció, fabricació, transport, etc) 

 

A continuació veiem un gràfic que ens mostra 

els percentatges aproximats en l'enderroc 

d'un edifici. Com veiem la majoria es tracta 

de granulats petris, tot i que la ceràmica 

també té un paper important.  

 

 
Font:  Col·legi  d’Arquitectes  de  Barcelona.  Introducció de paràmetres de sostenibilitat 

 en  projectes  d’edificació. Edicions del COAC, 2009. 

 

Si tenim en compte que la majoria de residus de la construcció son petris, tenen característiques molt 

semblants als materials naturals, i que les seves transformacions son relativament senzilles (matxuca i 

classificació per tamisatge); per què la reutilització de materials a Catalunya és inferior al 10% dels 

materials? 

La resposta es pot reflectir fàcilment en els següents punts:   

x La barreja dels residus de construcció impedeix el reciclatge dels àrids i a la mateixa vegada 

dels plàstics, papers i fustes es converteixen en materials impossibles de reutilitzar o reciclar per 

les dificultats de separació. Com hem comentat abans, les plantes de transferència es troben 

massa lluny, amb lo que tota la runa serà portada a dipòsits més propers, els quals no 

penalitzaran res per rebre runa bruta. 

x En els projectes executius no es preveu l'espai adequat d'emmagatzematge per situar els 

diferents materials, i si es disposa d'espai tindran prioritat els materials nous de la rehabilitació a 
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els materials rebutjats. Per un altre banda l'ús de la via pública és limitat en funció de 

l'autorització municipal i les ordenances d'ocupació.  

x Com punt a considerar, existeix una gran presència d'elements aliens a la demolició, com son 

matalassos, mobles, electrodomèstics... Això és a causa de la falta de consciència ciutadana i al 

desconeixement del problemes dels depòsits i plantes de reciclatge abans esmentats.  

 

PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ: INTRODUCCIÓ DE MATERIALS  

Per a la proposta de rehabilitació d’aquest   projecte   es   durà   a   terme   la   introducció   de   materials   i  

sistemes  que  redueixin  l’impacte  ambiental  i  afavoreixin  el  treball  energètic  en  el  conjunt  del  edifici  en  la  

mida  del  més  possible,  atenent  a  les  condicions  amb  les  que  ens  trobem  i  l’entorn  focalitzat.  

Cal destacar que ens trobem amb una obra antiga, i que podrem accedir a substituir aquells elements 

que no atenguin a un caire estructural. Per una altra banda, cal destacar que per introduir sistemes 

nous  com  poden  ser  reciclatge  d’aigües,  sistemes  de  plaques  solars,  entre  d’altres,  ens  hi  trobem  amb  

el handicap  de  l’espai  i  forma  de  l'edifici. 

En   general,   quan   parlem   d’una   intervenció   en   un   edifici   existent,   les   propostes   de  millora   tenen   per  

objectiu l’allargament  de   la   vida  útil   de l'edifici. En una intervenció per donar un nou ús a l'edificació 

(com és el nostre cas) es tracta de no només millorar el seu interior, resoldre les seves patologies i 

condicionar-lo, sinó també de introduir-lo en el medi, ajudant a que el seu rastre enfront aquest sigui el 

menor possible. És per això, que tractem de que el funcionament de l'edifici es vegi reduït en el seu 

cost, i que ens aporti una millora. 

Malauradament, és  difícil   d’introduir   les  millores  en  edificis  que  disposen  de  morfologia  estricta  en   la  

seva construcció. Però no per això, cal deixar d'intentar una millora continua. 

En  aquest  projecte  ens  hem  trobat  amb  el  repte  d’assolir  una  millora  enfront  a  un  estil  molt  complex a 

l’estructura  de  l’edificació  de  l’Eixample.  Juguem  amb  molts  handicaps  importants com són l'orientació, 

l'espai,  la  climatologia  i  l’entorn.   

El propòsit és   clar:   tot   i   disposar   d’un   fet   limitat   i   de   voler   donar   una   nova   funció   a   l’edifici,   volem  

proposar  una  millora  vers  al  medi,    i  una  millora  energètica  vers  a  l’usuari. 

Que  l’edifici adquireixi un nou ús i que disposi de dificultats físiques no és una excusa per no intentar 

que la resta de vida útil sigui més lleugera, menys impactant enfront al medi i segurament més eficient 

en el seu funcionament.  

Nous materials 
L’Aïllant 

Com s'ha mencionat anteriorment, l'edifici a rehabilitar té més de 50 anys, pel que no consta de cap 

tipus d'aïllant tèrmic o acústic. Durant la Inspecció Técnica s'ha pogut apreciar que existeixen canvis de 

temperatura molt bruscos tant a l'estiu com a l'hivern (massa calor i massa fred respectivament), i el 

soroll aeri i el d'impacte son grans molèsties pel veïnat actual.  

 

En primer lloc s'analitzaran els aïllants tèrmicament , ja que és un terme de primera necessitat tant per 

les persones que habitin en l'edifici com per les possibles emissions de CO2 que s'acabin emetent al 

medi ambient, ja sigui a l'hora de la fabricació i constitució del material o per les emissions que es 

puguin produir per part del consumidor.  

Tots els aïllants tèrmics tenen també característiques acústiques, per aquest motiu prosseguirem a fer 

un triatge amb el primer factor com a anàlisi tèrmic, segon anàlisi de mercat (cost energètic de 

producció i preu) i finalment anàlisi acústic.  

 

Dins d'aquesta família trobem una gran quantitat de materials que podrien complir sense cap dubte les 

necessitats  d’aïllament  dels envolupants dels edificis, però si s'analitzen des de un punt mediambiental, 

veiem que existeixen moltes mancances en els més habituals.  

En la taula 2.1 de   l’annex   número 3 hi trobem resumits els productes més coneguts amb les seves 

característiques més rellevants. Cal tenir en compte que els valors varien en funció del fabricant i dels 

gruixos.  

Si es realitza un estudi comparatiu d'aquests materials es pot apreciar a primera vista quins serien 

descartats i quins serien els finalment útils i adequats per la seva utilització en la rehabilitació de 

l'edifici. 

En primer lloc es descarten aquells que no son biodegradables i que resultarien un residu contaminant 

a llarg termini. 

¾ Materials descartats en primer lloc: llana de roca, llana de vidre, poliestirè expandit, poliestirè 

extrusionat, poliuretà i perlita expandida.  

 

En segon lloc es descarten aquells que tinguin un cost energètic de producció elevat. Per comprovar si 

aquest cost és elevat o no s'ha de realitzar la mitja dels valors característics i els que estaven per sobre 

d'aquesta mitja han sigut exclosos.  

Realitzant la depreciació dels materials no biodegradables (que son els de valor més elevat i pujarien la 

mitjana notablement), el valor més alt de cost energètic és de 75 MJ/Kg2, per tant la mitjana quedaria 

en 37.5 MJ/Kg2. Com existeix un barem de valors en cada material, s'ha realitzat la mitjana dels valors 

individualment i s'ha comparat amb la mitjana de 37.5 MJ/Kg2. 
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¾ Materials descartats en segon lloc: vidre cel·lular i cotó. 

 

En tercer lloc hauríem de descartar aquells materials amb un preu per m2 elevat, suposant com a preu 

màxim  40  €/m2 

¾ Materials descartats en tercer lloc: Fibres de coco i encenalls de fusta  

 

Així, després de la eliminació dels materials anteriors, resten els materials següents: 

 
Taula 2.2: (Annex3. Font: Elaboració pròpia) 

 Denominació Origen 
Conductivitat 

(W/mK) 
Preu 
(€/m2) 

Cost energètic 
de producció 

(MJ/Kg2) 

Atenuació 
(dB) 

Biodegradable 

 

Llana 

d'ovella 
Animal 0.035 - 0.05 < 25 10 - 40 45 Si 

 
Cànem Vegetal 0.037 - 0.045 < 25 1 - 40 - Si 

 
Cel·lulosa  Vegetal 0.034 - 0.059 < 25 1 - 25 48 Si 

 
Suro Vegetal 0.043 - 0.1 <25 1 - 25 35 Si 

 
Lli Vegetal 0.037 - 0.047 < 25 25 - 40 55 Si 

 

Si els comparem des del punt de vista de l'origen veiem que tots son vegetals o animals i, per tant, 

biodegradables, punt a favor des de la visió del medi ambient. 

 

Si els comparem des del punt de vista econòmic veiem que tots estan al voltant d'una mateixa xifra (25 

€/m2).   

 

I per últim, si els comparem tenint en compte l'eficàcia i el cost energètic veiem que els menys costosos 

energèticament tenen un problema d'eficiència energètica ja que els valors entre els que oscil·len són 

els més elevats, i per tant possiblement menys eficaços.  
 

Per un altre banda, els materials amb una eficàcia millor són aquells que el cost energètic té un major 

barem, i no està del tot certificat on es troben a l'hora de fabricar-los. Tot i així hi ha una depreciació 

anterior segons el cost energètic, per tant aquest barem ja ha estat reduït prèviament.  

 

En conclusió, uns bons aïllants tèrmics per la rehabilitació a realitzar serien: llana d'ovella, la cel·lulosa, 

el cànem, o el lli. 

 

Els sistemes 

Divisions interiors 
Les dues formes més tradicionals i habituals de construir les divisions interiors en un edifici son la 

fàbrica de maó revestida amb guix o les plaques de guix laminat amb estructura metàl·lica a l'interior. 

 

Si les analitzem, la fàbrica de maó, es pot comprovar que, inicialment, requereixen maons cuits, morter 

i una capa de guix anivellador. Segons estudis realitzats per CIRCE (Centro de Investigación de 
Recursos y Consumos Energéticos) per la fabricació d'un kilogram de maó es requereix 3.56 MJ, 1.89 

litres d'aigua i emetre 270grams de CO2, i tenint en compte que 1 maó està al voltant dels 3kg per 

unitat, 1m2 de paret emetrà al voltant de 5.94 Kg de Co2.  

 

Pel que fa les plaques de guix, no existeixen estudis concrets per conèixer les seves emissions però si, 

gràcies  al   Institut  Català  d’Energia   i   a   la  marca  comercial  Knauf,   la  qual   va  millorar   la   seva  planta  a  

nivell elèctric i combustible, trobem dades i valors sobre la fabricació i manufactura de la seva matèria 

primera: el guix. 

Si   ens   centrem   en   els   resultats   extrets   d’una   planta   de   fabricació   de   plaques   de   guix   i   altres  

components  derivats  d’aquest  trobem  que  un  dels  primers  passos  per  al  procés  és  la  calcinació,  la  qual  

necessita arribar a un calor fins als 1000ºC. Per a tal, és necessari el consum de 4GWh, o un total de 

12GWh en tota la planta anualment. 

L’energia   tèrmica   del   conjunt   de   la   planta   arriba   als   140GWh   en   el   conjunt   de   processos   de  

manufactura de les plaques,  atenent que gràcies a l'ús de gas natural en substitució del fuel l'emissió 

de  Co2  ha estat de 315 tones anuals.  

A l'hora de la reutilització es tracta de components febles que difícilment sortiran intactes de l'obra, per 

tant no es poden reutilitzar. Malauradament, a l'hora del reciclatge és necessària molta quantitat 

d'energia per tornar-les a convertir en matèries primeres tot i disposar de programes de reciclatge de 

plaques  que  estan  portant   a   terme  empreses  com  Knauf,  Pladur  o  d’altres. No passa el mateix amb 

l'estructura metàl·lica, ja que és més costosa de produir (a causa del la seva elevada tª de cocció, però 

es té més coneixement de reciclatge) .  
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Imatge 11: Vista a l’est des de la coberta. 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Veient tots els inconvenients que poden tenir aquests materials una vegada acabada la seva vida útil 

com elements de construcció, s'han analitzat altres formes constructives típiques d'altres països i que, a 

la mateixa vegada, fos possible implantar-les en un edifici de l'Eixample Barceloní.  

S'han trobat elements com bales de palla, parets de bambú, parets de canya, etc però per complir amb 

la normativa vigent i utilitzant un espai similar al que hagués estat necessari en el cas de les dos 

construccions anteriors, s'ha optat per la fusta.  

 

En països americans la fusta és el material bàsic per la construcció. Es realitza l'estructura, les façanes, 

les divisions interiors, la coberta, els acabats interiors i exteriors... Es podria afirmar que la fusta cobreix 

el 80% dels materials utilitzats.  

 

La fusta és un recurs natural renovable, a diferencia d'altres, no deixa de produir-se mai. Es tracta d'un 

material biodegradable que absorbeix CO2 y desprèn O2 durant el seu creixement, no son necessàries 

grans quantitats d'energia ni d'aigua per transformar els arbres en matèries o formes adequades per 

construir. Una vegada acabada la seva vida útil com material constructiu, és fàcilment reciclable i, 

d'aquesta manera, es necessitarien menor quantitat de fonts d'energia no renovables (cabró, petroli). 

Per una altra banda, per la elaboració d'un m2 de fusta seran necessaris 1.46 kg de Co2 i s'hauran 

generat 695.18 grams de O2.  

 

Aquestes son algunes de les moltes qualitats que té la fusta per utilitzar-la com element constructiu. A 

més a més, es poden aprofitar les seves propietats físiques i mecàniques com millor convingui per 

utilitzar-les en la construcció.  

 

Entre aquestes es pot destacar el seu poder d'aïllament tant tèrmic com acústic, la facilitat per passar 

instal·lacions en el seu interior sense produir debilitats en els paraments, la seva relació entre pes i 

resistència que proporciona paraments esvelts, l'alt grau de prefabricació que redueix la durada de la 

construcció en obra, i un llarg etcètera.  

És per això que el procediment constructiu escollit per realitzar les divisòries en la rehabilitació de 

l'edifici ha estat la fusta.  

 

 

 

 

 

 

La coberta: un terra tècnic i una zona enjardinada 

En la construcció actual hi trobem una gran varietat de cobertes per a escollir i construir, és tant que 

partim de planes o inclinades, transitables o no transitables, etc.  

Actualment,  en  el  edifici  objecte  del  projecte  ens  trobem  amb  una  coberta  plana  ‘’a  la  catalana’’,  la  qual  

és transitable, però també hi trobem una petita porció de coberta, alçada 1,2m respecte la plana amb 

acabat  ‘’a  la  catalana’’,  de  tipus  inclinada  a  quatre aigües amb acabat de teula àrab.  

La segona, és totalment decorativa, i la resta de coberta és totalment 

transitable   i   d’ús   comú  on   hi   trobem  armaris   de   comptadors,   aparells   de  

refrigeració etc. Cal destacar que hi trobem un espai privilegiat ja que els 

edificis veïns no són més alts que el nostre i les vistes a banda i banda són 

bastant   turístiques:   per   un   costat   la   Sagrada   Família   i   l’Hospital   de  Sant  

Pau així com el Tibidabo, i per l’altre   el   sky   line   format   pels edificis que 

trobem a la nova zona del 22@ i Diagonal Mar. 

          Imatge 10: Vista al sud des de la coberta. 
Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 
 

El  major  inconvenient  del  edifici  d’estudi  ha  estat  la  ubicació  de  les  instal·lacions, per aquest motiu  s’ha  

tingut la necessitat d'utilitzar la coberta de tal manera.  

En  un  primer  moment,  la  idea  havia  estat  gaudir  d’una  coberta  enjardinada  en la seva major part, degut 

a l'inconvenient  anterior  s’ha  optat  a   fer  ús  d’una  coberta amb terra tècnic per a poder fer un pas de 

instal·lacions cap als dos patis interiors (per on circulen la gran majoria) i evitar que aquestes quedin 

exposades a la vista i   la  creació  d’ombra  a   les  plaques  solars.  D’aquesta  manera  s’aconsegueix una 

protecció enfront a efectes humans ja que al poder tenir accés al públic necessita una major protecció. 

També cal destacar que no s'ha pogut realitzar la distribució de la instal·lació de gas per l'interior del 

terra tècnic per les grans necessitats que requereix el fet de la ventilació en aquesta instal·lació.    

Al conformar aquest sistema ens vàrem adonar que l’espai  per  a  ubicar una coberta enjardinada era 

nul.  Per  aquest  motiu,  s’opta  a  enderrocar  la  coberta  inclinada  (d’efecte  decoratiu)  per  a  ser  substituïda  

per una coberta enjardinada semi-extensiva la qual ens aporta el mateix efecte decoratiu, no altera a la 

visió urbanística  i  ens  dóna  un  caire  sostenible  a  la  nostra  coberta  tot  i   la  plaga  d’instal·lacions  que  hi  

trobem.  



Reforma Integral i Rehabilitació  Energètica:  canvi  d’ús  de  l’habitatge  residencial  de  l’Eixample  Barceloní  al  habitatge  d’ús  turístic

   
 

21 

Els beneficis d'una coberta enjardinada són varis, entre ells la retenció de pols i substancies 

contaminants,   l’eficaç   protecció   contra   la   radiació   solar, la millora de l’aïllament i   l’estabilitat   tèrmica  

interior, la prolongació de la vida útil de la coberta (tres vegades més que sense vegetació), crea una 

menor sobrecàrrega del clavegueram i per tant menys desbordaments, aïlla el soroll i sense cap dubte 

és més agradable a la vista.  

Cal destacar també els beneficis del terra tècnic, doncs potser no és el sistema més sostenible que hi 

ha  al  mercat  però  si  una  bona  solució  vers  els  problemes  de  disposició,  distribució   i  creació  d’espais.  

Un terra tècnic és de fàcil muntatge, ens ajuda a corregir desnivells respecte al forjat original, els 

acabats de les seves rajoles són resistents al pas del temps i a l'ús, sota el paviment hi podem conduir i 

organitzar un sistema de canonades i instal·lacions deixant la superfície amb un aspecte net i recollit, 

és totalment registrable i ventilat i té un gran suport de càrregues. El seu acabat és variable en funció 

del  desitjat  per  aquest  motiu  podem  arribar  a  tenir  acabats  amb  una  reducció  d’impacte  enfront  el  medi. 

La instal·lació solar tèrmica 

A  l’hora  de  patir  una  rehabilitació  el  nostre  edifici  es  veu  sotmès  a  la  obligatorietat  d’introduir  en  el seu 

sistema de funcionament l'energia solar tèrmica.  

Tot  i  ser  d’obligada  aplicació  cal  destacar  que  és  un  element  important per a introduir en el nostre edifici 

ja que contempla varis arguments per a la sensibilització amb el medi. 

L’energia   solar   tèrmica   cobreix   part   de   les   necessitats   d’un   edifici   sense   utilitzar   recursos   naturals  

esgotables com els combustibles fòssils.  

Ens trobem en un entorn urbà, on la contaminació atmosfèrica és deguda en gran part pels automòbils i 

les  instal·lacions  tèrmiques  domèstiques,  l’energia  solar  adquireix  gran  rellevància.   

Malauradament, el major impacte produït per tal sistema és el visual degut al seu volum físic. Tot i així 

l'ús  de   l’energia   solar   tèrmica   produeix   un   impacte  mínim   i   irreversible   sobre   l’entorn,   atenent  a   que  

desapareix quan ho fa la pròpia instal·lació.  

En una obra de rehabilitació urbana com la que ens trobem en el present projecte, els handicaps més 

importants  són   la  ubicació  del  conjunt  de  sistema   i  el  pas  de   la   instal·lació  al   llarg  de   tot   l’edifici.  No  

obstant, cal destacar que un estudi previ produeix facilitat i evita interaccions amb altres sistemes de 

instal·lacions. Per aquest fet i al tractar-se  d’un  projecte  de  rehabilitació,  s’ha  trobat  una  petita  facilitat  ja  

que  s’han  refet,  pràcticament,  totes  les  instal·lacions  existents.   

 

La instal·lació solar tèrmica escollida ha estat una centralitzada amb comptadors individuals per a cada 

habitatge.  S’ha  escollit  tal  amb  la  idea  de  una  possible  venta  dels  diferents  habitatges  en  un  futur  com  a  

habitatge residencial.   

 

Altres  instal·lacions:  dispositius  i  equips  d’estalvi 

 

Malauradament, hi han altres instal·lacions que no poden estar sotmeses a una total reducció del seu 

impacte  ambiental,  però  si  a  un  gran  estalvi  energètic.  Per  a  tal,  s’introdueix  l’ús  i  aplicació  d’elements  i  

equips al llarg de tota la instal·lació que milloren els efectes. 

Les instal·lacions que més podem patir tals introduccions són l'elèctrica  i  la  d’aigua.   

Pel  que  fa   la   instal·lació  elèctrica,   l’ús  de   il·luminació LED o les bombetes de baix consum són dues 

vies que ens aporten una reducció del consum energètic del nostre edifici. Al disposar de   l’habilitació  

d’un  espai  tant  extens,  optar  a  escollir  bombetes  de  baix  consum  redueix  el  cost  econòmic  de  la  nostra  

instal·lació. 

Per  a   la   instal·lació  d’aigua,  cal  aplicar  airejadors  en totes les aixetes del habitatge per a reduir-ne la 

sortida. Altres mesures  d’estalvi  entren  en  joc  en  el  habitant  de  cada  habitatge:  mesures  d’estalvi  com  

evitar omplir la banyera o de no utilitzar el inodor com a escombraries són algunes de les més 

destacades  (informació  concreta  a  la  web  de  l’Agencia  Catalana  de  l’Aigua). 

 

Sistemes  i  equips  projectats:  la  impossibilitat  d’aplicar-ne més. 
En   l’actualitat   podem   trobar   diversos   sistemes,   equips   i   materials   per   aplicar   en   una   rehabilitació  

energètica  i  per  a  millorar  l’impacte  que  produeix  el  nostre  edifici  al  medi  que  l’envolta.  

Malauradament,  en  rehabilitacions  urbanes  és  un  fet  delicat,  principalment  perquè  l’edifici  acostuma  a  

trobar-se entre mitgeres, emmarcat en  un  espai  reduït  o  potser  limitat  d’espai. 

Així doncs, ens trobem amb un edifici de planta rectangular, limitat   al   pas   d’instal·lacions   per   patis  

interiors  o  bé  pati  d’illa,  on   la   façana  no  es pot utilitzar per a cap pas concret. Per un altra banda, la 

seva  alçada   i   la  dels  edificis  que   l’envolten,  així  com  el  seu  propi  sistema  constructiu  ens  donen  més  

handicaps per a tal maniobra.  

 

Simplement, en aquest apartat, volem deixar plasmat totes aquelles intencions inicials que es tenien 

per  a  projectar  en   la   rehabilitació  però  que  s’han  vist   impossibilitades  de  dur  a   terme  per   factors   tant  

importants  com  ha  sigut  l’espai (fonamentalment) i la disposició. 

 

- La recollida d’aigües grises  globals:  Principalment  el  fet  pel  qual  no  s’ha  pogut  habilitar  el  servei  

ha  estat  per   l’espai.  Per  abastir   la  recollida  de   la   totalitat  dels  habitatges  (22)  necessitàvem la 

ubicació de dipòsits de grans dimensions. El únic espai possible per a que no fossin accessibles 

al   públic   era   el   soterrani   on   trobàvem   apart   del   fossat   d’ascensor,   els   comptadors   d’aigua.  

Canviar  els  comptadors  d’aigua  implicava  reduir,  encara  més,  l’espai  de  coberta.  
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- La recollida d’aigües grises individuals: Tot seguit es va intentar dur a terme l'aplicació de 

sistemes individuals per a cada habitatge, aquests sistemes es basaven en aplicar un producte 

que ofereixen marques com Roca on l'inodor i el rentamans estan units entre si. La limitació era 

important, doncs la distribució del bany havia d’estar   condicionada   a   ubicar   l'inodor i el 

rentamans junts.  

- Els  acabats:  Disposant  d’habitatges  d’ús  turístic,  calia  tenir  en  compte  el manteniment continu i 

els esforços mecànics als quals es veurien sotmesos els  materials  d’acabats  per  a  terra,  parets  i  

sostres.   Destacar   que   els   materials   d’alta   resistència   no   adquireixen   propietats   mínimament  

sostenibles amb el medi (ceràmica, pintura, etc). 

- Les instal·lacions: El coure és el material principal per al pas de subministres, altres materials 

per  a  la  substitució  d’aquest  no  s’han  vist  sotmesos  a  estudis  que  certifiquin  la  seva  aplicació.   

- Les   proteccions   solars:   Degut   a   la   normativa   urbanística   i   d’impacte   urbà,   les   façanes  

rehabilitades no poden incloure elements sortints que no estiguin dins de la seva normativa de 

zona.  L’edifici  es  troba  en  una  zona  13E  i  les  seves  especificacions  urbanístiques  no  permeten  

l’aplicació   d’elements   sortints   (veure   dades   urbanístiques   en   apartats superiors). Així que les 

persianes   han   estat   l’únic   element   possible   d’aplicar,   atenent   a   la   contemplació   de   plaques  

exteriors que ofereixen ombra.  

 

NOU  ANÀLISI  ENERGÈTIC:  LIDER,  CALENER  VYP,    CE3X  I  EINA  ‘’VERDE’’ 

LIDER 
Per la definició de materials de la rehabilitació de l'edifici hem utilitzat el mateix procediment que en 

l'estat actual. S'han unificat gruixos i acabats dels diferents espais dels habitatges per poder disminuir 

el nombre d'espais i no superar la zonificació màxima del programa. (Veure Annex 8) 

S'ha introduït els nous materials segons la base de dades del programa i s'han creat nous materials, en 

aquest cas, tots els aïllants tèrmics; aquests s'han introduït amb les propietats obtingudes segons els 

fabricants.  

 

Una vegada tot calculat els resultats sobre calefacció i refrigeració son els següents: 

 

 

 

 

 

 

El programa, ens indica que NO complim amb la reglamentació establerta pel codi tècnic CTE-HE1, 

però si mirem l'estudi generat, l'únic valor que no complim son l'aïllament perimetral de la solera, que 

resta igual que a l'estat inicial, ja que la reforma no contempla l'aixecament de totes les terres del 

voltant per aïllar la solera.  

Per tots els altres valors, veiem una millora molt important, ja que les transmissions tèrmiques dels 

paraments, com dels forjats i dels possibles ponts tèrmic s'han vist reduïdes fins arribar al punt del 

compliment de la normativa vigent.  

 

CALENER VYP 
El resultat del certificat energètic de l'estat reformat és d'una lletra D, amb 17.3kg de CO2/m2 , reduint 

24.8kg de CO2/m2 respecte l'anàlisi inicial de l'edifici, arribant a un total de 57600 kg menys de CO2 en 

tot l'edifici reformat.   

Els resultats del certificat son els següents: 

 
 

Com hem comentat en apartats anteriors, una bona qualificació seria a partir de la lletra C, amb la que 

arribaríem a un màxim de 13.5kg de Co2/m2. En edificis reformats és més complicat arribar a aquests 

valors, ja que no es pot accedir a segons quins punts de l'edifici, com és el nostre cas. Per una altra 

banda, la forma estructural o els espais reduïts impedeixen efectuar totes les reformes pensades per 

aplicar a l'edifici per millorar les emissions al medi ambient. 

 

CE3X 
El nou resultat del CE3x és molt similar al resultat del programa Calener.  

En tot cas, ens trobem amb una despesa de 17.57kgCo2/m2 respecte els 17.3kg del resultat del 

Calener, per tant les certificacions son molt similars tot i tenir aïllants diferents respectivament. 
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Així es pot comprovar que els aïllants escollits per utilitzar-los en aquest programa i substituir els 

aïllants realment emprats, han estat els òptims segons les seves propietats tèrmiques i les emissions 

respectives de cada un.   

 

Els resultats del programa han estat els següents:  

 
En aquest cas no s'han inclòs les opcions de millora, ja que es tractava de l'estat reformat.  

 

L'avaluació de  l’Eina  ‘’Verde RH Residencial’’ 
L'Eina "Verde RH Residencial" permet avaluar les intervencions de rehabilitació que es realitzin en un 

edifici d'habitatge col·lectiu. Aquesta eina té com exigències mínimes els nivells més alts de la 

normativa actual, per tal de fer veure a la població que aquests nivells d'exigència no son un objectiu 

final, sinó de millora.  

 

Aquesta eina proporciona unes recomanacions a partir dels valors que té l'edifici en l'estat actual 

independentment dels factors a millorar que s'apliquin. Algunes d'aquestes no es poden aplicar 

fàcilment a causa del poc espai que es disposa en l'edifici, o de vegades son valors que el mateix 

programa t'impedeix col·locar-los ja que en l'estat actual no es disposava dels mateixos (com és el cas 

de les zones enjardinades i el seu reg pertinent). 

Per un altre banda un percentatge important de les recomanacions o preguntes que s'han d'omplir al 

llarg de tot el programa atenen a activitats que no tenen res a veure de forma directa amb la 

construcció o rehabilitació de l'edifici, sinó que pertanyen més a l'organització interior de la comunitat 

residencial, com poden ser els espais predestinats a l'emmagatzematge de bicicletes, de recollida de 

mobles, d'electrodomèstics en desús o la recollida de molts elements residuals de baixa periodicitat en 

un habitatge, i menys encara en un habitatge d'ús turístic. 

 

Per últim, el programa no contempla tots els elements constructius existents i per tant s'han de buscar 

alguns semblants, al igual que en els programes anteriors. 

És el cas de l'aïllament interior. En la reforma de l'edifici s'han empleat envans de fusta amb plaques de 

lli a l'interior, però aquest no era un material contemplat al programa, és per això que s'ha hagut de 

substituir per l'aïllament de fibres de fusta que tèrmicament son molt similars (0.037 W/m2Cº el lli i 0.04 

W/m2Cº les plaques de fibra de fusta). En canvi, per les propietats acústiques no son tan semblants ja 

que la fusta és un bon absorbent acústic (al contrari que el lli) i per aïllament acústic son contraris.  

 

 Transmitància tèrmica Absorció acústica Poder fono aïllant 

Plaques de lli 0.037 8 55 

Plaques de fibra de fusta 0.04 25 - 

 

Tot i així l'anàlisi energètic ha sortir amb el següent resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els dos valors amb més impacte residual son la pèrdua de vida aquàtica i l'esgotament d'aigua potable, 

ja que el programa no permet ampliar les zones enjardinades de l'edifici, i com inicialment no té cap 

zona, surt una gran pèrdua.  

Per un altre costat no es gaudirà de cap instal·lació de reciclatge d'aigües, ja que l'espai és mínim i les 

instal·lacions individuals són molt precàries actualment, ja que obliga a una distribució de les cambres 

humides que no es podria variar.  
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La resta de valors es troben tots per sota del 30% d'impacte residual, així que s'ha millorat l'edifici en un 

71%, quedant com resultat final 4 fulles de 5 totals.  

 

GESTIÓ  DE  L’ESPAI  INTERIOR:  PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ 
L’explicació  de  la  proposta la iniciarem amb el desenvolupament dels objectius.  

Si  iniciem  la  nostra  explicació  des  de  la  base  de  l’edifici,  assolirem els següents objectius: 

- Els de la planta soterrani, han estat únicament els de cedir un espai per a ubicar pas 

d’instal·lacions  o  bé  comptadors  d’aquestes. 

- Per  a  la  planta  baixa,  concretament  la  zona  comuna,  s’ha  volgut  donar  el  màxim  espai  comunal,  

abolint    l’actual  habitatge  dels  baixos  per  poder  fer-ne  una  zona  de  pas  cap  al  pati  d’illa,  donant  

aprofitament comú a tota la zona. En  quant  als  locals,  s’ha  objectivat  el  fet  de  poder  donar  una  

continuïtat   i   regularitat,   tenint   en   compte   l’estat   actual   en   que   es   troben,   i   així   aconseguir   un  

espai obert, simètric i flexible per a qualsevol activitat comercial o laboral. 

- L’objectiu  de  la  planta  tipus  ha  estat  el  més  important:  la  maximització  de  l’ocupació.  Partint  del  

disseny de la planta actual hem buscat la major divisió possible de la superfície, tot atenent-nos 

a  la  normativa  d’habitabilitat  i  a  les  seves  restriccions en quant a superfícies.  

- Per a la planta sisena (o àtic) hem volgut donar-li un caire més reservat, degut a la seva 

exclusivitat en quant a vistes, orientacions solars, il·luminació natural, etc. És per això (i per un 

motiu de disposició i distribució de la  planta  )  que  ha  estat  la  planta  de  l’edifici  que  menys  canvis  

ha sofert.  

- Per últim, la planta coberta. Degut a la instal·lació de nous sistemes de instal·lacions, la planta 

coberta ha estat destinada al 100% a la ubicació d’aquestes  instal·lacions,  per  una  altra  banda,  

l’objectiu  era  fer-la  d’ús  comunal  ja  que  gaudim  de  vistes,  bona  altura,  entre  d’altres  factors.  Així,  

la proposta es va basar en una nova distribució de la planta coberta, juntament amb un nou 

sistema de coberta que afavoreixi el medi.  

 

Clarament,   l’abast   de   l’espai   ha   estat   el   més   important,   doncs   hem   de   gaudir   del   màxim   espai  

aprofitable per al allotjament del màxim número de persones. Al tractar-se  d’un  edifici  d’ús  turístic,  ha  

calgut  pensar  en   l’ús  de  zones comuns, lloc que actualment, degut a la situació dels HUT no pot ser 

possible ja que existeix una interferència entre el veïnat.  

També  cal  tenir  present,  que  en  un  futur,  el  propietari  de  l’edifici,  pot  optar  a  vendre  per  separat  cada  

un dels pisos de les diferents plantes, i deixar de tenir enregistrats i en funcionament els allotjaments 

d’ús  turístic.  Per  aquest  fet,  ha  estat  imprescindible  tenir  un  ull  en  el  futur,  i  pensar  que  algun  dia  poden  

esdevenir habitatges residencials.  

 

DESENVOLUPAMENT DE LES PROPOSTES DE REFORMA INTERIOR 
El  desenvolupament  de  les  propostes  s’inicia  amb  la  planta  tipus  del  edifici.  Degut  a  la  seva  singularitat  

en   quant   a   forma   i   distribució   s’intenta   trobar   el   màxim   ús.   Després   d’un   sondeig,   i   de   la   visió   de  

diferents estadístiques,  s’escull   l’opció  de  fer  quatre  habitatges  per  planta.  Cal  destacar,  que  el  fet  de  

disposar  d’un  cel  obert  central,  ens  ha  limitat  el  pas  cap  als  diferents  pisos.   

L’altre   factor   pel   qual   s’ha   iniciat   la   distribució   de   la   planta   tipus   abans   que   qualsevol altre ha estat 

perquè serà la planta on arribin més instal·lacions i la qual rebrà una estricte visió enfront a la normativa 

actual.  

Així doncs, la primera idea és la de distribuir la planta en quatre habitatges homogenis dins de les 

seves possibilitats.  D’aquesta  manera,  els  espais  obtinguts  eren  homogenis  en   la  seva  disposició:  un  

saló-menjador,  una  cuina  oberta,  un  bany  i  un  dormitori  doble.  S’obtenen  un  total  de  4  habitatges  per  

planta, en un total de 24 habitatges per a dos persones en tot l’edifici  (excloent  els  àtics).   

Limitats a aquest fet, sorgeixen els handicaps més importants: estem limitant el nostre mercat a turisme 

en parella o individual.  

Més del 40% de turisme a Barcelona és familiar, o si més no, grups superiors a dues persones, per 

tant, la nostra ocupació es veu reduïda a un públic molt concret.  

Si  analitzem  la  situació,  contem  amb  un  edifici  sencer,  d’aquesta  manera  sorgeix   la  segona  proposta:  

plantes mixtes. 

Les plantes mixtes implicaven la distribució diferent en plantes diferents. Per exemple: 4 plantes de dos 

habitatges i 3 de tres habitatges. 

Es  trencava  la  homogeneïtat  i  regularitat  a  l’edifici  sencer.   

Al  descartar  la  idea  de  plantes  mixtes,  s’inicia  l’estudi  de  plantes  de  tres  habitatges. 

Disposàvem de tres possibilitats:  

- La primera, mantenir un dels habitatges (ja bé sigui dreta o esquerra de la planta) de forma 

allargada  i  l’altre  meitat  restant  dividir-la en dos habitatges.  

- La   segona,   donar   a   un   habitatge   la   façana   de   pati   d’illa,   mentre   que   l’altre  meitat   restant   la 

dividíem en dos habitatges.  

- La tercera, serà la inversa de la segona: donar la façana principal a un únic habitatge i la resta 

dividir-la en dos.  

 

 

 

 

 

 



Reforma Integral i Rehabilitació  Energètica:  canvi  d’ús  de  l’habitatge  residencial  de  l’Eixample  Barceloní  al  habitatge  d’ús  turístic

   
 

25 

Les depreciacions van ser prou clares:  

- La primera no ens ajudava a trencar amb el propòsit de desfer els habitatges allargats que 

donen  les  construccions  de  l’Eixample. 

- La segona, implicava donar al pis més ampli, i per tant, el de major ocupació, la part menys 

important, la qual és la part del darrere del edifici. I calia considerar, que els pisos de 

probablement 1 i/o 2 ocupacions disposarien de les vistes diürnes més favorites, i tal era l'efecte 

que  s’havia  de  tenir  present  que  encara  disposàvem  dels  dos  àtics  els  quals  podien  ser  ocupats  

per  2  o  3  persones  i  que  gaudien  d’impressionant  situació. 

- La tercera era la més acertada,  teníem tres habitatges totals per planta, teníem un a la part 

davantera  de   l’edifici,  el  qual  corresponia  al  de  major  ocupació   i  en  conseqüència  al  de  major  

superfície. I els altres dos habitatges quedaven a la part posterior de la casa, de manera que un 

ens delimitava un espai on era totalment un habitatge clàssic de una habitació doble, amb un 

saló-menjador,  una  cuina  oberta,  un  bany   i  un  distribuïdor.   I   l’altre  de   les  mateixes  condicions  

però amb la peculiaritat de ser de   caire   més   informal,   trencant   l’estructura   típica   de   veure  

delimitat la zona de cuina i salo (veurem el detall més endavant).  

És doncs que  en   tal  bon  punt,  el   treball  es  va   iniciar  des  de  tal  distribució.  Va  ser  a  partir  d’aquí  on,  

tenint en compte normativa i confort, es va anar jugant amb les diferents possibilitats de distribució. La 

del pis 1 va ser prou clara, per tant, les més rebuscades van ser les del pis 2 i 3.  

Aquests dos últims, van patir canvis relacionats amb la distribució general. Potser, el més delicat va ser 

encaixar la cuina i el bany, degut a la necessitat d'extracció i altres instal·lacions. Per al pis número 2, 

el   més   difícil   d’introduir   va   ser   la   cuina,   doncs,   la   superfície   totalitària   que   ens   quedava   del   pis  

s’ajustava  als  36m2 que marca  el  Decret  d’Habitabilitat  i  sense  cap  dubte  la  cuina  tenia  la  necessitat  de  

disposar  d’emmagatzematge,  al  igual  que  el  pis  en  general.   

 

LA PROPOSTA FINAL 

Planta Baixa 
La proposta definitiva de planta baixa ens deixa amb els dos locals 

comercials de manera uniforme. Per a tal, es produeixen alguns 

canvis.   L’actual   magatzem   que   s’estén   fins   al   pati   d’illa   queda  

retirat, deixant l'espai que correspon a aquest pati per a ell mateix. 

Ambdós locals es produeix un aprofitament dels altells, de manera 

que   l’altell   de   cota   +2.30 queda retirat ja que la seva alçada 

(1,50m) no és la més adequada per gaudir de l'espai i atendre a 

una normativa actual. Per aquest fet, el local adquireix una alçada 

total  de  3,80m.  En  quan  a  l’altell  amb  cota  +1,80m  cal  dir,  que  s’estén  aprofitant  la  superfície  guanyada  

amb  l’abolició  de  l’actual  habitatge  dels  baixos.    

Per  accedir  a  aquest  altell,   s’hi  avança   la  escala,   fet  que  donarà  amplitud  a   l’arribada  d’aquesta  a   la  

cota +1,80m i apart, es crearà una escala en tota la seva amplada de local que donarà accés a la cota  

-0,72m on hi trobem la zona de personal i una petita zona de botiga. Tot i retirar els altells i magatzems, 

hi  mantenim  l’amplitud amb la nova extensió de l'altell.  

La zona comunitària és potser, la que ha sofert més canvis des de la idea inicial. Cal destacar que el fet 

d’enderrocar  l’escala  que  dóna  accés  a  l’altell  (actual  habitatge  dels  baixos)  volia  donar  dues  idees:  una  

poder  oferir  més  amplitud  a  l’altell  dels  locals,    i  l’altre, poder deixar la planta baixa (amb cota -0,72m) 

lliure  per  poder  ser  una  zona  de  pas  cap  al  pati  d’illa.   

És   tal   que   degut   a   la   necessitat   d’espai   per   a   ubicar   instal·lacions,   aquest   espai   es   veu   reduït   i   hi  

trobem una zona de pas, amb un bany comunitari   i   una   porta   que   dona   accés   a   l’habitació   dels  

comptadors. Aquesta zona, la qual accedim al baixar 4 esgraons per la part lateral del ascensor, hi 

romandrà oberta durant el dia i tancada amb una porta de ferro, per tal de oferir visió de pas. No 

obstant,  l’accés  al  pati,  també  gaudirà  d’un  horari  diürn,  mentre que a la nit hi estarà tancat (aquí si que 

hi trobem una porta més compacta).  

 

Planta Tipus 
A   planta   tipus   s’ha   intentat   mantenir   la   visió   de   simetria   inicial   que   es   té   al   sortir   del   ascensor   o   a  

l’arribar  des  de  l’escala.  Una  simetria  on  veiem  a  banda  i  banda  una  porta.  Per  aquest  fet,  disposem  de  

l’habitatge   3   amb   la   porta   d’accés   tal   i   com   es   troba   a   l’actualitat   i   amb   l’habitatge   2   amb   la   porta  

enfrontada   a   l’anterior,   atenent   que   s’endinsa   1,20m degut a la creació   del   passadís   d’accés   a  

l'habitatge 1.  

 

L’habitatge  número 1: 
És   l’habitatge   que gaudeix de la totalitat de la 

façana principal. Es pot considerar quasi 

simètric en la seva distribució.  Disposa de tres 

habitacions, dues individuals i una suite.  

De les habitacions individuals una ventila a 

façana  principal  i  l’altre  a  pati  interior.  Pel  que  fa  

l’estància   tipus   suite,   disposa   de   ventilació a 

façana principal. Des d'aquesta   mateixa   s’hi  

accedeix a un vestidor i en conseqüència al 

bany.  Ambdós espais ventilen al pati interior.  
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La cuina és totalment tancada, amb dos accessos que es realitzen des de el passadís-rebedor o bé des 

del saló-menjador. Cal destacar que la cuina ha sofert un desplaçament fins a la zona del pati interior 

de  la  finca,  per  a  tal  fet,  s’ha  traçat  una  doble  paret  per  al  pas  de  les  instal·lacions  fins  a  tal  punt.  Apart,  

s’ha  establert  el  traçat  d’un  nou  conducte  tècnic  d’extracció  amb  sortida  pel  badalot.   

Pel   que   fa   els   banys,   tant   el   de   l’habitació   suite,   com   el   normal, son complets, dotats amb tots els 

equips necessaris.  

 

L’habitatge  número 2: 
És un habitatge pensat per a ser ocupat per una o dues 

persones. Es troba a la part anterior del edifici amb la qual cosa 

hi té una petita reducció de llum, sobretot en les plantes baixes. 

Està dotat   d’una   habitació   doble,   amb   accés   a   saló   per  mitjà  

d’un   sistema   de   dues   portes   corredisses.   Sobre   aquestes  

portes hi trobem un vidre translúcid per a permetre la interacció 

de llum natural entre estàncies degut a l'escassetat  d’aquesta.   

El saló i el menjador no estan del tot integrats, doncs hi trobem 

integrat   el   menjador   a   la   cuina   per   mitjà   d’una   extensió  

d’aquesta.   

 

La cuina potser és la part més peculiar de la distribució de tal habitatge. La trobem oberta, de 

distribució  lineal  respecte  la  seva  zona  d’ús,  però  amb  un  moble  auxiliar,  totalment  paral·lel  a  aquesta  

on hi trobem ubicades peces com microones, caldera o emmagatzematge general. Es crea una zona 

de  pas,   i  s’intenta  que  sigui  el  màxim  discret  possible  per  a  no   tenir   la  sensació  de  creuar  una  cuina  

convencional.  El bany és petit, dotat amb dutxa, lavabo i inodor. Ventila al pati.  

 

 

Habitatge número 3: 
L'habitatge número 3 esdevé en la seva distribució un 

clàssic de una habitació. Partint  d’un  rebedor- distribuïdor 

hi arribem a el saló- menjador amb cuina oberta, al bany 

amb dutxa, inodor i lavabo i  una habitació doble.  Pertany 

a la part anterior de la finca, al costat oposat del pis 2.  

L’habitació  ventila  als  dos  patis  interiors  i  el  saló-menjador 

i  la  cuina  a  la  façana  del  pati  d’illa.  

 

Planta Àtic 
La planta àtic queda dividida tal i com es troba en 

l’actualitat  en  dos  habitatges.   

Els canvis que pateix son varis respecte el seu estat 

actual   tot   i   mantenir   el   seu   perímetre.   S’hi   manté   una  

habitació a la part del darrere amb accés a la terrassa, 

disposarà  d’un  bany  complet,  la  cuina  es  trasllada  al  saló  

menjador amb ventilació al pati interior i a la façana 

principal (al balcó quadrat davanter) i entremig del bany i la 

cuina, al davant de la zona de lectura hi trobem una nova 

habitació dotada de lliteres degut a la seva forma 

rectangular que donarà acollida (juntament amb la 

habitació doble ) a un total de 4 membres.  

 

 

 

 

 

 

Planta Coberta 
La  planta  coberta  ha  estat  pensada  a  disposar  de  les  instal·lacions  necessàries  per  a   l’edifici   i  ha  ser  

transitable i oberta   al   públic   de   la   comunitat.   És   per   això   que  després  d’ubicar-hi les plaques solars 

(orientades al sud)   s’ha   iniciat   a  estendre la resta de instal·lacions. Per a tals efectes i per a poder 

complir amb la inquietud de  poder  deixar  un  tros  accessible  s’ha  utilitzat  un  terra  tècnic  que  permeti  el  

pas de canonades   i   altres   elements.   Per   una   altra   banda,   la   coberta   inclinada   que   disposava   d’una  

funció purament decorativa ha estat substituïda per una altra de tipus enjardinat, que també tindrà un 

efecte  decoratiu  però  reduirà   l’impacte  ambiental  en  acord  amb la  resta  de   l’edifici.  Per  a   l’accés  a   la 

coberta, degut a que la porta actual es troba en la paret sud i en aquest espai hi trobarem les plaques 

solars,  s’ha  procedit  a  canviar  a  la  paret  oposada  la  porta.   
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6. NORMATIVA APLICABLE 
 

La normativa contemplada en aquest projecte es pot veure dividida en dos parts destacables, la 

primera la que correspon a la part de reforma interior i la segona la que correspon a la part de impacte 

ambiental.  

Totes dues mantenen un nexe comú que és el CTE, però cada una aporten per separat els diferents 

decrets i normes que donen forma característica al conjunt. 

Així, tot seguit, llistem les normatives amb les quals aquest projecte ha estat configurat: 

CTE 
CTE-SE-F 

CTE-SE-M 

CTE-DB-SUA 

CTE-DB HS1 

CTE-DB-HS2 

CTE-DB-HS3 

CTE-DB-HS4 

Urbanística 
NN.UU 2010: Normatives urbanístiques metropolitanes de Barcelona 

Instal·lacions 
RITE: Reglamento de instalaciones térmicas. 

Manual de Gas Natural 

Manual Fecsa-Endesa 

Normativa municipal sobre allotjaments d'ús turístic: 
Decret 159/2012, d'establiments d'allotjaments d'ús turístic i habitatges d'ús turístic. 

 Àmbit d'impacte ambiental: 
CTE-DB-HR 

CTE-DB-HE 

Ordenança Municipal Tèrmica de Barcelona 

Decret d'Ecoeficiència :  21/2006,  de  14  de  febrer,  pel  qual  es  regula   l’adopció  de  criteris  ambientals   i  

d’ecoeficiència  en  els  edificis 

Àmbit de reforma interior: 
Decret d'habitabilitat: Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d'habitabilitat i cèdules d'habitabilitat. 

Normativa municipal de locals comercials de Barcelona: Ordenança municipal sobre els establiments, 

activitats comercials i serveis (B.O.P de Barcelona núm. 224, de 18 de setembre de 2002) 

 

7. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 
Es precisa la necessitat  d’enderrocar  diferents  punts  de  l’edifici.  En  major  part  s’enderrocarà  envans  de  

diferents gruixos i en segon terme es procedirà a enderrocar un  total  de  tres  escales:  la  de  l’habitatge  

dels baixos i una de cada local. 

En la coberta enderrocarem la  part  de  coberta  inclinada  a  quatre  aigües  de  teula  àrab  i  s’aixecarà  tot  el  

terra existent per procedir a rehabilitar la coberta a la catalana. 

ESTRUCTURA VERTICAL I FONAMENTS 
Els fonaments seran els existents. Sabates continues excèntriques, i centrades.  

Sota rasant hi trobem els murs de soterrani de 15cm de gruix. No son contenidors de terres pel que en 

un   principi   disposen   d’un   drenatge   concret.   Ja son existents pel que el projecte no contempla nova 

construcció  d’aquests  tipus. 

La   resta   d’edifici,   per sobrerasant, hi trobem un conjunt de murs de càrrega de 15cm de gruix 

conformats per fàbrica de maó.  

Les   façanes   són   ambdós   de   30cm   de   gruix,   amb   cambra   d’aire   i   aïllant   el   qual   s’hi   aplicarà   en   tot  

l’edifici.  Les  parets  mitgeres també rebran un aïllament  per  la  part  interior  de  l’edifici,  mentre  que  les  de  

patis interiors rebran un aïllant exterior.  (Veure especificació aïllant en apartats següents). 

La  façana  de  pati  d’illa  rebrà  un  sanejament  general  per  a  poder  reparar  les  fissures  aparegudes  amb  el 

pas   del   temps.   Les   fissures   son   superficials,   degut   a   la   falta   de   manteniment,   així   s’hi   aplicarà   un  

ciment  Portland  per  anivellar  i  es  procedirà  a  l’extensió  del  morter  monocapa  Revat  Raspado  en  tota  la  

seva superfície que rebrà un acabat raspat.  

ESTRUCTURA HORITZONTAL: SOSTRES  

Els sostres de pis 
Els sostres de pis no patiran cap modificació important tret de dos punts en concrets.  

El   primer,   en   el   sostre  de   l’actual   habitatge   dels   baixos,   el   qual   és   travessat   per   una  escala   que   es  

veurà enderrocada. És procedeix a reconstruir el tros de forjat en qüestió.  

Un forat de dimensions 3.45x1m el  qual  tindrà  la  necessitat  d’introduir  una  bigueta  més  i  un  entrebigat  

de 60cm. Per al tros entre la nova bigueta i la paret divisòria (que compta amb una biga que suporta les 

càrregues del sostre del local veí) es procedeix a reomplir amb un massissat de 40cm, introduint uns 

connectors de 40cm a la biga amb un reomplert de resines epoxi per a la seva subjecció.  

La bigueta a introduir serà una bigueta presentensada de 20cm  d’alçada.  Aquesta  s’encastarà  en  mur  i  

en paret de càrrega  i  rebrà  el  suport  d’una  platina metàl·lica per a la seva subjecció.  

Es  procedirà  a  l’extensió  d’una  nova  xapa  de  compressió  de  malla  15cm  x  15cm.   
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El segon espai de sostre que es veurà intervingut serà el   de   l’altell   dels   locals   comercials.   Degut   a  

l’avanç   de   l’escala   d’aquests espais, necessitarem l'extensió   d’un   petit   tros   de   forjat de dimensions 

0,9m  x  0,9m.  Degut  a  que  a  l’hora  de  treure  l’escala  ens  trobem  amb  un  cèrcol  perimetral,  aprofitarem  

tal conjunt per fer-ne ús, i allargar-ne   la   bigueta.   El   sistema   d’encadenar-ne   una   amb   l’altre   es   veu  

reforçat   pel   cèrcol   i   l’ús   de   connectors   i   l’ajuda   de   la   xarxa   de  compressió   seran   els   aspectes   per   a  

poder omplir aquest nou tros de forjat. 

Cal destacar que el descens de càrregues és mínim per dos motius: el primer que no ha de suportar 

grans càrregues degut a que només és zona de pas alternatiu, i el segon perquè és inferior a un metre 

quadrat.  

 

La coberta 
La coberta a la catalana serà substituïda per una coberta de terra tècnic, de la marca Knauf el model 

Knauf Tecnosol P. El present sistema a aplicar està compost per plaques Tecnosol 28 les quals tenen 

una càrrega de trencament de 9kN.  

El terra esta format per plaques de mides 60 x 60cm en tota la seva àrea.  Pel que fa els suports, seran 

plots conformats en funció de la necessitat de la marca, els que conformin el sistema escollit. 

 

La coberta inclinada es veurà substituïda per una coberta enjardinada. L'evolvent escollida ha estat una 

coberta verda semi-intensiva  tipus  ‘’Aromaticas  con  Floradrain  FD  40-E’’,  la  qual  manté  un  gruix  a  partir  

de   20cm  amb  un   pes   saturat   d’aigua  entre   150   i   220kg/m2  aproximadament.   La   retenció   d’aigua  es  

troba entre els 50 i els 70 litres per metre quadrat.  

 

COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR 

Especificació de la divisió de fusta 
Totes les divisions interiors de l'edifici estaran constituïdes amb un nucli central de fusta de pi y unes 

planxes de DM-19 ignífug .  

L'estructura interior estarà constituïda per peus drets de fusta de pi col·locats sobre una solera base i 

ancorats a la solera superior. Els peus drets es situaran a 60cm de distància màxima i aniran sustentats 

mitjançant travessers, tal com mostren els plànols (Annex 10). Totes les portes aniran reforçades amb 

brancals, els quals seran els pre-marcs de les mateixes.  

Les unions entre paraments iguals es realitzaran en forma de T, col·locant peus drets en la intersecció 

per reforçar la unió. La unió entre paraments divisoris i façanes, mitjaneres o parets de càrrega es 

realitzarà ancorant un peu dret a la paret. A totes les arestes es col·locarà una cinta adhesiva amb 

estructura interior d'alumini per marcar la aresta i reforçar-la contra possibles impactes.  

En el cas de cambres humides les planxes necessàries seran també hidròfugues, per evitar que 

aquestes absorbeixin la humitat de l'ambient.  

 

ACABATS I SISTEMES 

Aïllants tèrmics i acústics 
No existeix un aïllant acústic i un tèrmic sinó un únic aïllant que aporta característiques tèrmiques 

necessàries i característiques acústiques segons la demanda.  

Trobem  dos  tipus  d’aïllants  aplicats  a  la  reforma.  Un  de  cel·lulosa  i  un  altre  de  lli. 

L’aïllant  de  cel·lulosa  el trobem aplicat a les dues façanes exposades al aire, és a dir, a la que dóna a 

l’avinguda  i  la  que  dóna  al  pati  d’illa.   

La  cel·lulosa  escollida  és  la  Cel·lulosa  Isofloc,  la  qual  s’aplicarà  injectat.  Es  procedeix  a  foradar la paret 

alternativament i a introduir una mànega la qual expedirà la cel·lulosa fins que arribi a omplir-ne la 

paret.  

 

Pel  que  fa  el  segon  aïllant,  el  lli,  s’aplicarà  en  forma  de  plaques  conformades  en  el  interior  de  totes  les  

parets divisòries interiors de la planta, així com a les parets mitgeres en la seva part interior i 

exteriorment, en els patis de ventilació.  

 

En cada  un  dels  casos  l’aïllant  de  lli  es  subjectarà  d’una  manera  concreta.  Per  a  les  zones  interiors  i  les  

mitgeres,  l’aïllant estarà subjectat entre els muntants del sistema de divisòria de fusta.  

En el cas de la part exterior, les plaques de lli es veuran subjectes   per   l’acabat   exterior   el   qual  

disposarà  d’ancoratges alterns en funció de les distàncies. 

 

El   sistema   de   plaques   de   lli   ens   l’ofereix   Logrotex   amb   la   gamma   Isolgreen. Cal destacar que les 

plaques són semirígides i vindran en rotlles de diferents longituds segons les necessitats totals.  

Pel que fa el terra dels pisos s'hi introduirà un aïllant de cautxú de marca comercial Aglocork, d'origen 

natural, que ens aportarà l'aïllament necessari segons les condicions del parament horitzontal. 

En quant a la coberta destacar l'ús de  plaques de llana de vidre no hidròfila de densitat 18kg/m2 de la 

marca Isover.  

Paviments 
Els paviments utilitzats han estat majoritàriament ceràmics a excepció dels habitatges on hi predomina 

el paviment de fusta.  

En els habitatges,  s’hi  aplicarà  un  terra  ceràmic  de  Porcelanosa  de  la  gamma  Par-Ker  d’acabat  figurat a 

al fusta model Casona Castaño, de mides 1,20x0,193x0,012m cada peça. Aquest revestiment serà 
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utilitzat  en  cuines  i  banys.  Per  a  aconseguir  una  visió  quasi  homogènia,  a  la  resta  del  pis  s’aplicarà  un  

acabat de fusta model Golv de Ikea de mides 1,38 x 0,19m. 

En les zones comuns corresponent a passadissos o vestíbuls hi aplicarem un acabat ceràmic de 

Porcelanosa corresponent a microcement, de la gamma Stone-Ker model  ‘’Microcemento  blanco  S-R’’  

les mides de les peces son de 60x60cm. 

Al  vestíbul  de  planta  baixa,  on  hi  reflexa  la  llum  del  cel  obert,  en  el  quadrat  que  delimita  s’aplicarà  de  la  

mateixa gamma Stone-Ker el model Kenya (consultar plànol d'acabats) de mides 60x60cm. 

 

Per al local comercial es disposarà de la marca Porcelanosa la gamma Stone-ker el model Natal Marfil 

de mides 43,5x65,9cm. 

Els banys de locals i planta baixa disposaran de paviment de gamma Stone-Ker model Brick Arizona 

color  ’’arena  S-R’’  de  mides de cada peça de 31,6x31,6cm. 

En el pati exterior hi aplicarem un paviment tipus  ‘’terrizo  continuo’’.  Un  sistema  de  terra  a  base  de  calç 

í de vidre i àrids que ofereix un terra continu, amb la formació de pendents desitjades i que és aplicable 

directament sobre el terra natural. És de color àrid clar amb la qual cosa no dóna aparença de calor.  

Utilitzarem  el  sistema  d’Aripaq,  una  marca  dedicada  exclusivament  a  tal  producte.   

Per l'últim paviment,   destacar  el   de   l’habitació  de   comptadors  elèctrics i el soterrani, on hi aplicarem 

una imprimació de pintura per a terra, impermeable, de la marca 3V3  incolora, amb la qual cosa, rebrà 

el color de morter anivellador de sota.  

 

Acabats verticals 
Els acabats verticals per a parets interiors dels habitatges serà un enguixat el qual serà pintat amb 

pintura plàstica Bruguer de la gamma colores del mundo. Per a les habitacions serà utilitzat el color 

‘’melocotón  india’’  i  per  a  la  resta  del  pis  el  color  ‘’almendra  palida’’.   

En el cas de les cuines, on hi trobem un petit tros d'enguixat,  hi  aplicarem  el  color  ‘’blanco  hueso’’  de  la  

mateixa gamma.  

En banys hi aplicarem un alicatat de Porcelanosa igual que el paviment, gamma Par-Ker model Casona 

Castaño. Les mides es mantenen a 1,20x0,193m.  

Per a la  cuina  l’alicatat  serà  el  mateix  que  el  seu  paviment.     

 

En  les  zones  comuns  de  l’edifici  hi  trobarem  a  partir  d’una  altura  de  1,20  metres  un  acabat  de  la  marca  

Propamsa de Propam Revoc,   el   qual   rebrà   una   capa   de   pintura   Bruger   de   la   gamma   ‘’Colores   del  

Mundo’’  color  ‘'Duna''.  

Per  a  les  zones  exposades  a  l’exterior  en  la  coberta, en els patis de ventilació i en la façana interior hi 

aplicarem un acabat de Propamsa  Revat Raspado. Un morter monocapa aplicable a  l’exterior  amb  un  

gruix   de   10mm   i   un   raspat   que   s’executa   als   tres   dies   posteriors   a   l’aplicació   del   morter.   Aporta  

permeabilitat,  evita  condensacions,  entre  d’altres  propietats.   

Es procedeix a aplicar a la façana anterior degut a que aquesta patirà una neteja general per rebre un 

nou acabat i reparar esquerdes o fissures superficials que han aparegut, així com acabar de rematar i 

de modelar les motllures decoratives i les cornises.  

Per   a   l’acabat   vertical   de   l’habitació   de   comptadors es procedirà a crear un arrebossat de morter 

hidròfug de la marca Propamsa tipus Revat Base.  

En els locals comercials hi aplicarem un enguixat de les parets amb un acabat de pintura Bruguer 

gamma  Colores  del  Mundo  color  ‘’piña’’.   

En els lavabos tant de local comercial com de comunitat hi aplicarem un alicatat igual que el seu 

paviment, gamma Stone-Ker de Porcelanosa model Arizona Brick.  

 

Fusteria 
La fusteria dels habitatges estarà dividida en dos tipus:  la  interior  i  la  que  correspon  a  la  porta  d’accés  a  

cada  habitatge,  així  com  la  d’accés  a  locals  comercials  per  la  part  interior  de  l’edifici.   

Les  de  l’interior  de  l’habitatge  corresponen  al  model  Lisa  T  de  la  marca  Artevi.  Les  seves  mides  son  de  

2x0,8m  i  tenen  un  acabat  de  color  ‘’haya  lacada’’.   

De  la  mateixa  marca  són  l’altre  grup de portes, corresponents al model Mapi són de 2x0,9m i tenen un 

acaba lacat color gris. 

En   planta   baixa   trobem   la   porta   de   sortida   al   pati   d’illa   corresponent   al   model   Topaze de la marca 

Technal, combinada en  vidre  i  alumini  i  de  mides  2,1m  x  0,9m.  En  el  mateix  recinte  hi  trobem  l’habitació  

de comptadors que conté una porta model PME-2007R2-60 resistent a les exigències contra incendis 

de la marca Urano i de mides exteriors (incloent el marc) de 2,12x0,91m. 

Per  a  la  porta  d’accés  a  aquest  petit  recinte  comunitari  hi  trobem  una  porta  de  ferro  gris  de  mides  2x1m  

corresponents al model Puerta C de Tous.  

En   quant   a   la   porta   d’accés   de   segon   terme   de   l’edifici,   hi   aplicarem   una porta Technal Topaze 

d’obertura  d’una  fulla  emmarcada en un marc de conjunt de vidre i alumini. Les mides de la porta seran 

2,1x1,1m mentre que la resta del conjunt emmarcarà fins  el  sostre  i  tota  l’amplitud  de  vestíbul  (el  més  

semblant del que hi trobem actualment. 

 

Per  acabar,  en  els  locals  comercials  hi  trobarem  dos  tipus  de  portes.  Una  corresponent  a  l’aparador,  la  

qual serà el model Titane SP negre de Technal, i una segona corresponent a una persiana comercial 

que protegirà a aquesta primera de la marca Velux de persiana autoblocants de mides 3,4x3,4m. 
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El  conjunt  de   finestres  de   l’edifici  seran  un  conjunt  de  perfilaria  d’alumini  de  doble  vidre  amb  cambra  

d’aire  i  ruptura de pont tèrmic tipus model Unno Thermic de la marca Alumafel. Seran variants a una o 

dues fulles en funció del seus amples. Per a finestres de cuines i banys de mida superior a un metre, 

seran  de  forma  corredisses  i  per  a  la  resta  practicables  amb  obertura  cap  a  l’interior.   

Les  portes  d’accés  a  terrasses  seran  del  mateix  conjunt  que les finestres. 

 

INSTAL·LACIONS 
La instal·lació elèctrica es veurà substituïda per una nova, que conté sis circuits, tots el necessaris per 

poder disposar de il·luminació, cuina i forn i il·luminació d'emergència. També, deixem de banda 

l'armari de comptadors i s'habilita un local ventilat, amb resistència al foc i mides segons normativa.  

Pel que fa la il·luminació, trobarem llums de baix consum, en els habitatges, il·luminació indirecte en les 

cuines i de paret en els banys i dormitoris.  

En els locals comercials trobarem una il·luminació majoritària de lluminàries d'alumini de dos tubs. 

 

La instal·lació d'aigua es veurà abastida en tots els punts necessaris, complementada amb la 

instal·lació de plaques solars i el sistema d'aigua d'ACS que aquestes proporcionen. 

La instal·lació de plaques solars estarà conformada per 15 unitats, connectades al sistema d'aigua 

freda, que reportaran l'aigua escalfada a dos termoacumuladors situats en coberta. Per al subministre 

d'aquesta aigua calenta, disposem d'una bateria de comptadors que ens computaran el consum 

individual d'aigua calenta emesa per les plaques solars.  

La instal·lació de calefacció estarà conformada per conjunts d'anells, de màxim 5 radiadors. Aquests 

seran d'alumini, tal i com mostra la seva ubicació i detall tècnic en els plànols annexos. 

Consultar càlculs a l'annex 4. 

 

La instal·lació d'evacuació quasi no es veurà modificada, el nou baixant de aigües pluvials i el baixant 

d'aigües residuals s'uneixen en l'arqueta de planta baixa que els condueix a la xarxa general. 

 

La instal·lació de telecomunicacions es veu modificada en funció de la nova totalitat d'habitatges, 

abastint-los de televisió i telèfon.  

En quan a la dotació de la instal·lació contra incendis, cal destacar l'enllumenat i la disposició de 

elements d'extinció, així com elements passius com portes talla focs en coberta i locals de comptadors.  

 

 

 

 

8. PRESSUPOST 
Taula resum del cost aproximat de la reforma: 

CAPÍTOL SUBCAPÍTOL PREU 
€ 

PREU 
CAPÍTOL 

1. ENDERROCS  24.418,38€ 
 1.1 Enderrocs coberta 4375,99  
 1.2 Enderrocs parets i envans 10987,39  
 1.3 Enderrocs escales formigó armat 1040,25  
 1.4 Enderrocs sostres 379,78  
 1.5 Enderrocs paviments 530,11  
 1.6 Desmuntatge sanitaris 2984,36  
 1.7 Desmuntatge cuines 4120,49  
2. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT  1.160,32€ 
 2.1 Escales 736,65  
 2.2 Sostres 423,67  
3. OBRA  84.266,34€ 
 3.1 Parets de fàbrica de maó 1685,00  
 3.2 Envans de fusta 82581,34  
4. COBERTES  11.538,01€ 
 4.1 Cobertes planes 10551,86  
 4.2 Elements per a cobertes 986,15  
5. REVESTIMENTS  80.711,03€ 
 5.1 Arrebossats 1080,68  
 5.2 Enguixats 11612,07  
 5.3 Pintura 26277,34  
 5.4 Alicatat i aplacat 34057,52  
 5.5 Fals sostre 7683,42  
6. PAVIMENT  57.021,05€ 
 6.1 Paviments ceràmics 35543,88  
 6.2 Paviments de fusta 18215,94  
 6.3 Altres paviments 3261,23  
7.FUSTERIA  174.329,94€ 
 7.1 Portes de fusta 22761,23  
 7.2 Portes d'alumini 4632,24  
 7.3 Portes metàl·liques i tècniques 3662,16  
 7.4 Finestres d'alumini 71374,31  
 7.5 Armaris 37942,00  
 7.6 Armaris de cuina 33958,00  
8. INSTAL·LACIONS  309.411,96€ 
 8.1 Instal·lació d'evacuació i sanejament 7835,94  
 8.2 Instal·lació elèctrica 152852,96  
 8.3 Instal·lació de lampisteria 32396,96  
 8.4 Instal·lació de gas 7249,26  
 8.5 Instal·lació de calefacció i plaques solars 109076,84  
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9. ELECTRODOMÈSTICS, EQUIPS I TELEVISIÓ  45.882,80€ 
 9.1 Gamma Blanca 25014  
 9.2 Equips de cuina 14528,80  
 9.3 Petit electrodomèstic 2640  
 9.4 Ràdio i televisió 3700  
10. APARELLS SANITARIS I EQUIPS  31.023,82 
 10.1 Aparells Sanitaris 23075,82  
 10.2 Mobiliari de sanitaris 7948,00  
11. MOBILIARI  21.763,00€ 
 11.1 Dormitoris 7750  
 11.2 Menjadors i sales d'estar 14013  
 

SUBTOTAL  841.526,65€ 
+21% I.V.A  176.720,60 

TOTAL  1.018.247,25€ 
 

 

 
Gràfic de volum de costos 

Font: Elaboració pròpia 

 

En el gràfic apreciem el % corresponent al cost total de l'obra. Veiem que els més importats han estat, 

instal·lacions amb un 37% i fusteria amb un 21%. Li segueixen obra i revestiments amb un 10% cada 

un. 

9. CONCLUSIONS 
Per a les conclusions d'aquest projecte, podríem dur a terme dos apartats diferents on cada una de 

nosaltres fes una extracció de les conclusions associades a la nostra especialitat.  

Però no és així. Tot i ser un projecte final de grau associat a dues especialitats diferents, vam assolir el 

risc d'engegar aquest projecte com un equip de treball. 

En el món de l'edificació i en el marc econòmic i laboral que ens trobem en l'actualitat el treball en equip 

desenvolupa una etapa important i un tret destacable en quant associem una evolució a un resultat.  

És per això que des de el primer moment que vam decidir fer nostre aquesta etapa, vam deixar de 

banda les idees separatistes per poder fusionar i fer que les nostres idees fossin complementàries l'una 

amb l'altre.  

Com a fet important volem destacar l'actitud positiva vers a qualsevol alt i baix, d'aquesta manera neix 

la primera conclusió referent al projecte en general: els nostres coneixements creixen si pensem dos, 

però el resultat s'obté quan l'aportació de coneixement complementari és duu a terme.  

Tot i acabar els estudis amb dues especialitats diferents, no vol dir que la base dels nostres 

coneixements no hagi estat comuna. I amb aquest fet ens hem trobat. El projecte ens ha abocat a 

reflectir els coneixements bàsics que cada una de nosaltres va adquirir en el seu dia.  

 

En quant a les conclusions del projecte en si, podem assolir diferents punts. 

El primer, és que dur a terme una rehabilitació en una finca existent de caire històric, o si més no, amb 

una morfologia històrica marcada és sense cap dubte, un repte. Degut a la seva antiguitat, el seu 

sistema constructiu (a vegades tan diferenciat de l'actual), la seva forma física, així com la seva 

ubicació i orientació, dificulten l'aplicació de les tasques de rehabilitació i reforma. 

 

Vam voler adaptar l'edifici sense alterar el seu efecte en l'entorn, és a dir, vam voler que des de la 

perspectiva del carrer l'edifici no tingués cap canvi respecte l'actualitat. És per això que es va projectar 

un canvi intern no només físic sinó també dins de l'organisme del nostre edifici.  

 

Pel que fa el seu interior, ens hem trobat en la difícil adjudicació i divisió dels espais, doncs la seva 

forma fa que ja hi marquin el camí a seguir: dos espais interiors per planta (per exemple).  

L'aplicació de nous sistemes per disminuir el cost energètic o si més no, l'aplicació de nous equips per 

a reduir una de les premisses principals d'aquest projecte també és una dificultat. Els espais reduïts i 

les zones de pas són dos grans impediments.  

 

A l'hora de produir un canvi d'ús, l'aplicació de la normativa fa que aquest fet sigui molt més accentuat. 

La normativa actual, respecte les vigents de l'època, són òbviament, molt més restrictives.  
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Pel que fa l'aplicació de sistemes, destacar que a l'hora d'ubicar les plaques solars ens vàrem trobar 

amb les seves grans dimensions. Per sort, l'orientació de la finca va fer possible ubicar aquestes al sud 

en un dels seus espais més llargs.  

Es va intentar aplicar un sistema de recollida d'aigües grises però aquest es va veure frustrat una 

vegada més per la falta d'espai.  

Pel que fa l'aplicació de materials, és va introduir un sistema poc utilitzat de compartimentació interior. 

Poc utilitzat a Espanya però utilitzat a altres països veïns. La proposta en aquest projecte va ser 

acordada per les dues parts. L'ús d'un material reutilitzable, innovador i avalat per normativa i 

certificació. Un sistema flexible, que ens permet introduir instal·lacions, aïllants, entre d'altres en acord 

amb les exigències de normativa i confort.  

 

En quant a la coberta, hem fet passar de disposar d'un espai quasi mort, a un espai d'ús tècnic. 

Aprofitant que s'iniciava un canvi d'ús de residencial a habitatges d'ús turístic, hem volgut combinar 

l'espai tècnic amb una zona accessible i a la vegada agradable a la vista. D'aquí el resultat: un espai 

més reservat on es troben el conjunt de plaques solars, el pas de instal·lacions de canonades 

d'aquestes per sota del terra tècnic i la disposició de la resta d'elements com comptadors o termo-

acumuladors, en un espai adherit al voltant del badalot. Finalment, la coberta enjardinada ens dóna 

aquest aspecte intern natural i a la vegada, la seva escassa alçada, ens permet ampliar les vistes que 

reduïm amb l'espai que ocupen les plaques solars.  

 

Pel que fa els resultats obtinguts en els diferents càlculs, dir que primerament, que en els resultats 

obtinguts  del  pressupost,  veiem  un  major  volum  de  cost  en  el  apartat  d’instal·lacions,  on  únicament,  hi  

ha com a nou sistema les plaques solars. La resta de sistemes, equips i materials introduïts com a nous 

per  a  reduir  l’impacte  ambiental  o  si  mes  no,  millorar  el  confort,  es  troben  als  capítols  restants,  entre  ells  

la construcció de divisòria de fusta la qual es troba en el capítol  numero 3: obra.  

Per als resultats obtinguts en les eines de càlcul energètic Calener i CE3X concloure que els resultats 

han  estat   el  màxim  de  millorables,   doncs,   l’objectiu  d’arribar  a  una  qualificació  C  era  un   repte  en  un  

edifici de les característiques   de   l’objecte   d’estudi. Una vegada més, ens influeix el fet de disposar 

d’espais  reduïts,  de  zones  de  pas  limitades  i  de  sistemes  constructius  poc  flexibles  alhora  d’aplicar-hi 

millores  de  rehabilitació  energètica.  Finalment,  hem  millorat  el  nostre  edifici  passant  d’una  qualificació E 

a D, i en conseqüència, reduint en 24.8kg de CO2/m2.  

És  cert,  que  la  inaccessibilitat  a  certs  punts  de  l’estructura  de  l’edifici  i  el  fet  de  no  rehabilitar  certs  punts  

com  son  la  solera,  ens  ha  produït  certes  descompensacions  en  l’execució  del  programa.  

Els resultats es veuen reflectits en els documents annexos a aquest projecte on visualitzem de manera 

amplia  el  desenvolupament  i  l’evolució  del  canvi  energètic  del  nostre  edifici. 

 

Així doncs, les nostres dues premisses principals, han estat completades. La primera referent a 

nosaltres mateixes i el fet de crear un equip de treball.  

La segona, referent a l'edifici, hem aconseguit crear la visió que vam projectar en un inici: un edifici que 

es manté a la vista del veïnat. Que manté el seu aspecte, tal i com es conegut i tal i com es va 

projectar, però que ha sofert dos canvis principals: el primer el seu canvi d'ús i el destí que ara tindrà, el 

d'un edifici dedicat als habitatges d'ús turístic, fent que no hi hagi una interacció entre habitatges 

residencials i HUT tal i com reclamen molts veïns de Barcelona, i tal i com intenta projectar la iniciativa 

de l'Ajuntament de Barcelona. I una segona part, on l'edifici ha afavorit el seu treball intern. Un sistema 

que adequa la peça arquitectònica als barems d'avui dia, així com la nova possibilitat de l'edifici de 

gaudir de sistemes que afavoreixin els seus consums i el seu impacte sobre el medi, atenent al nou 

estat de confort que aquest aportarà al conjunt  d'habitatges i en conseqüència als éssers humans que 

ho habitin.   
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/?vgnextoid=39ce4af10d93d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=39ce4af10d93d310V

gnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#3 (Última consulta: Setembre de 2013) 
 

- Estadística: 

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/guiadt02/altr02/t10.htm (Última consulta: Octubre de 2013) 
 

- Informació d'Habitatges d'ús turístic 

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.dd2cfc37bb1b69c0a6740d63b0c0e1a0

/?vgnextoid=39ce4af10d93d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=39ce4af10d93d310V

gnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#1 

http://www14.gencat.cat/rtcwebguies/AppJava/huts.jsp?pst=5&lg= (Última consulta: Octubre de 2013) 
 

 

 -Àmbit tècnic: 

http://www.gremirecuperacio.org/15revista-ficha.asp?ficha=91 (Última consulta: Gener de 2014) 
http://www.grc.cat/index.php (Última consulta: Gener de 2014) 
http://www.sempergreen.com/es/informacion-relacionada/ipor-que-elegir-las-alfombras-de-vegetacion-

sempergreenr (Última consulta: Març de 2014) 
http://www.zinco-cubiertas-ecologicas.es/sistemas_cubiertas/index.php (Última consulta: Març de 2014) 
http://www.pladur.com/es-es/Paginas/default.aspx?gclid=CLj14rOYl7wCFWoOwwod1ngAOg (Última 
consulta: Març de 2014) 
http://www.carpenterhouse.es/contacto.php (Última consulta: Març de 2014) 
http://www.tecnocustic.com/productos/aislantes/arena-optima/ (Última consulta: Març de 2014) 
 

 

 

http://www.bcn.es/
http://www.catastro.meh.es/
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.dd2cfc37bb1b69c0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=39ce4af10d93d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=39ce4af10d93d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#3
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.dd2cfc37bb1b69c0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=39ce4af10d93d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=39ce4af10d93d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#3
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.dd2cfc37bb1b69c0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=39ce4af10d93d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=39ce4af10d93d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#3
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/guiadt02/altr02/t10.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.dd2cfc37bb1b69c0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=39ce4af10d93d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=39ce4af10d93d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#1
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.dd2cfc37bb1b69c0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=39ce4af10d93d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=39ce4af10d93d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#1
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.dd2cfc37bb1b69c0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=39ce4af10d93d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=39ce4af10d93d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#1
http://www14.gencat.cat/rtcwebguies/AppJava/huts.jsp?pst=5&lg
http://www.gremirecuperacio.org/15revista-ficha.asp?ficha=91
http://www.grc.cat/index.php
http://www.sempergreen.com/es/informacion-relacionada/ipor-que-elegir-las-alfombras-de-vegetacion-sempergreenr
http://www.sempergreen.com/es/informacion-relacionada/ipor-que-elegir-las-alfombras-de-vegetacion-sempergreenr
http://www.zinco-cubiertas-ecologicas.es/sistemas_cubiertas/index.php
http://www.pladur.com/es-es/Paginas/default.aspx?gclid=CLj14rOYl7wCFWoOwwod1ngAOg
http://www.carpenterhouse.es/contacto.php
http://www.tecnocustic.com/productos/aislantes/arena-optima/


Reforma Integral i Rehabilitació  Energètica:  canvi  d’ús  de  l’habitatge  residencial  de  l’Eixample  Barceloní  al  habitatge  d’ús  turístic

   
 

34 

- Articles: 

http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/109556-Reciclaje-y-cierre-del-ciclo-de-vida-de-las-

placas-de-yeso-laminado.html (Última consulta: Gener de 2014) 
http://diariodeunacasa.blogspot.com.es/ (Última consulta: Gener de 2014) 
 

- Articles digitals i documents PDF: 

Col·legi   d’Arquitectes   de   Barcelona.   Introducció de paràmetres de sostenibilitat en projectes 
d’edificació. Edicions del COAC, 2009. Web: www.coac.net (Última consulta: Abril de 2014) 

 

 

¾ Normativa: 
Código Técnico de la Edificación 
Documento Básico seguridad en caso de incendio 

Documento Básico: seguridad de utilización y accesibilidad 

Documento Básico: Salubridad 

Documento Básico: protección frente al ruido  

 

NN.UU 2010: Normes  urbanístiques  del  PGM  de  l’Área  Metropolitana  de  Barcelona 

 

RITE: Reglamento de instalaciones térmicas. 

 

Manual de Gas Natural 

 

Manual Fecsa-Endesa 

 

Decret 159/2012, d'establiments d'allotjaments d'ús turístic i habitatges d'ús turístic. 

 

Ordenança Municipal Tèrmica de Barcelona 

 

Decret  d'Ecoeficiència   :  21/2006,  de  14  de  febrer,  pel  qual  es  regula   l’adopció  de  criteris  ambientals   i  

d’ecoeficiència  en  els  edificis 

 

Decret d'habitabilitat: Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d'habitabilitat i cèdules d'habitabilitat. 

 

Normativa municipal de locals comercials de Barcelona: Ordenança municipal sobre els establiments, 

activitats comercials i serveis (B.O.P de Barcelona núm. 224, de 18 de setembre de 2002) 

12. AGRAÏMENTS 
 

Volem agrair la participació de totes aquelles persones del nostre voltant, entre ells família i amics, que 

gràcies a les seves opinions, comentaris i intervencions han fet que el nostre camí anés agafant forma 

al llarg d'aquest projecte.  Així com a totes aquelles persones que varen veure iniciar aquest projecte i 

que malauradament no podran comentar el seu resultat final. 

Agraïm també, a les dues tutores del projecte, per voler compartir amb nosaltres l'experiència de poder 

combinar dues especialitats de la carrera, així com les seves intervencions durant el projecte. 

Completar aquest apartat, amb l'agraïment a tot el veïnat de la finca d'Avinguda Gaudí 34, per a la seva 

dedicació de temps a l'hora de realitzar preguntes, enquestes i a l'hora d'aportar-nos les dades 

necessàries per completar el treball.  

I com a cloenda, agrair l'espera, la qual entenem que ha estat llarga doncs, malauradament, no 

comptàvem amb algun que altre imprevist sorgit. 

 

Amb tot, moltes gràcies. 
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11. ANNEXOS 

A.1: TRADUCCIÓ A LA TERCERA LLENGUA 
SUMMARY 
 

This Final Project combines two different specialties:  sciences and technology building studies. On one 

hand, the rehabilitation and environmental impact of energy speciality, and on the other hand, the 

interior refurbishment speciality; giving place to such project. 

This project is based in an apartment building located in the Sagrada Familia neighbourhood, in the 

Eixample district in  Barcelona.  

 

Located at number 34 of Gaudi Avenue, we find a building of typical structure and morphology in 

construction, which is divided into seven different floors. 

Is important to say that tourism is increasing on visits during summer and winter. Nowadays, tourists 

prefer to leave the rooms in hotels to stay in rental dwellings where tourist can feel like at home, without 

any other condition like codes of conduction because of sharing accommodation with other neighbours. 

Unfortunately, this respect is hard to maintain, especially with young tourists. At this point, there is an 

inconvenience of finding residential homeowners, and apartments declared as tourist housing, at the 

same building.  

 

The City Council is promoting a record of such households to apply control, and often we find orders of 

declaring the entire buildings as households for tourists. 

 

For this purpose, the project we are developing has as main objective the suitability of a residential 

building to create a building exclusively for tourist use;   because the advantage of such housing is that 

if the owner wishes, in the future he could sale the different homes as residential housing, the way the 

law allows. 

 

We seek the maximum use of space, thinking about the different types of tourist groups that can be 

submitted, according to small touristic surveys of the area and the services offered by the Eixample 

district, particularly in Sagrada Familia. 

 

In conclusion, the aim is to adapt the building to suffer a change in use, making proper management of 

interior space with the use of materials and systems that cause less environmental impact and 

describing the entire building with remarkable improvements in energy. 

 

1. INTRODUCTION 
 

The main objective of this work is the fulfilment of a change of use project for a building with two major 

factors to consider: the optimization of the interior space and the remodelling of the environmental 

rehabilitation. 

The building is located at 34 Gaudi Avenue, at the Sagrada Familia district. Because of its location, it 

presents a typical construction of this area. Its construction dates back to 1945 as the Contemporary 

Municipal Records indicate, but, we can say that the date we have is not accurate because of the 

information we received from neighbours that lived there before 1945. 

 

The work can be divided into two parts, the current condition and the refurbish state. 

For the current condition we proceed to an energy analysis, a study of the used materials and an 

overview of the constructive morphology and the interior arrangement. Highlight the non-control use of 

post- war materials, the orientation of the site and the type of projected housing. 

 

The most extensive part is there refurbished state.  We proceed to make a new interior distribution 

adapted to the current habitability rules. We made a research of materials that will be used, in order to 

use the most optimal. Also, we are planning a new facility system designed to fulfill the touristic 

apartments and in a future, the possible residential building. In a constructive way, due to the interior 

intervention, stairs must be demolished, and a new stair cage and roofs must be constructed. As a final 

detail, we planned a small part of the interior project, where we deal with materials, colours, etc. 

 

So there is a combination between two specialties in order to obtain one concrete result: a building with 

improved characteristics for different sectors. 

 

The building consists of a renovation in 1998, where a specific flat beam of a floor is repair, the front and 

rear facade rehabilitation, the improvement of the drainage system and the refurbishment of the roof, 

which receives a new waterproofing. 

Our project is based on a small section of working drawings offered by the President of the 

homeowners, although the building was not complete, we have carried out some measurements and an 

exchange of views between the neighbours that had allowed us to control and consider interventions 

that each one had made at home (demolition of walls,insulation, interior refurbishment,etc.). 
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2. HISTORICAL INTRODUCTION 
 

CERDÀ'S EIXAMPLE 
 

In the late eighteenth and early nineteenth century, the city of Barcelona, full of amazement and great 

economic boom shows the imminent need to expand beyond the 6 km of walls that used to limit it. Walls 

that gather social, labour and economic devotion making Barcelona the starting point of great trade 

routes of the time. 

For this reason the boundaries of urban design, approved in June 7 of 1859, the Refurbishment Plan for 

the Eixample district of Barcelona. 

Previously planned, the first technical draw offered for the urban development project of the city appears 

in 1838, when the Work Board of Barcelona carried out the proposal to widen a triangle limited between 

the current Fontanella and Pelayo Street, Universitat and Sant Pere Square and the current Urquinaona 

square. 

Against this proposal, the Engineers Commandant presents a project of moving forwards the walls onto 

the Tallers and Junqueres streets. Mique lGarrigai Roca was the municipal architect responsible for the 

planning of the Eixample and its ornamental embellishment. 

The City Council established that the sites obtained from the demolition of the walls would belong to 

municipal authority, which the military authority did not see the act appropriate, and opposed it. 

Such disagreement caused the suspension of the project until 1841. From this date, the competition 

organized by the city council was granted by Pere Felip Montlau, that under the title ''Down the Walls: 

Memories about the advantages that the demolition of the surrounding walls would bring to Barcelona 

and specially to its industry'', which includes the expansion of the city from Llobregat to Besos, won the 

competition and got a great popular acceptance. Unfortunately, due to bombings in the city, the project 

is once again suspended. 

 

The year 1846 was not enough to solve the network when the Gràcia neighborhood and the City of 

Barcelona, came together to become a union between the two populations. Various projects were tried 

to carry out by a committee composed of military engineers, among which are the Barcelona’s  

Topography and Eixample’s  study. 

Ten years later, a terrible cholera epidemic and a wide spread growth of people, causes that the 

Finance Minister, Pascual Madoz, promulgated the demolition of walls except the ones near the sea; 

Ciutadella and Montjuic. 

 

 

 

Finally, in 1856 the engineer Ildefons Cerdà presents at 1:5000 scale, a topographic project map of the 

city of Barcelona, the area between Barcelona and Gràcia and between Sants and Sant Andreu de 

Palomar. 

Meanwhile, the City Council began promoting an Eixample project. The architect Miquel Garrigai Roca 

was chosen to present the first draft project of Eixample district. 

 

This draft tries to satisfy essential needs, which proposes the use of the area between Barcelona and 

Gràcia without exceeding the west limits. This is approved in April 1858. 

 

However, the central government is ordered to require Cerdà a new project for Eizample district. 

Annoyed by such occurrence, the City Council of Barcelona paralyzed Miquel Garrigai Roca’s  project  to  

start a public tender for the new area of the city. 

Such is the tension that exists between the government and the City Council, that Ildefons Cerdà went 

directly to the central government to present the finished project. Between the carried out visits, we 

found Pascual Madoz (Minister of Finance), Laureà Figuerola (Economics Professor at Madrid and 

Barcelona) and the Corvera Marquis (General Director of Public Works). 

The arising effects are the approval  of  Cerda’s  Plan by the Government. 

The great struggle creates new disagreements in different areas such as technical, economic and 

especially political, therefore, against the central government, the City Council requested the repeal of 

the said order and Antoni Rovira i Trias was declared winner. 

 

The  differences  between  Cerda’s  Plan and Rovira I Trias’s  Plan are quite extensive. Mainly, it was clear 

that the winning project did not had the enough qualities to satisfy the sought requirements in the 

Eixample. Between those, we found: the less fitting of people, less advantage of land use and therefore 

less buildable surface. 

 

Such network is solved by the implementation of the Cerdà’s plan ordered by Minister of Development 

in July of 1860 against the City Council. 

 

 

 

GAUDI’S  AVENUE, A DISRUPTION IN THE ORTHOGONAL LAYOUT 
 

As mentioned, a project is initiated to link Barcelona and neighbouring villages. Although Jaussely Plan, 

winner of the tender, is not carried out, the City Council ends up accepting and executing Romeu-Pòrcel 

Plan, which keeps some of the urban features of Jaussely Plan. 
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In 1914 the game starts once again in the city government, prepared to agree with the owners of the 

insoluble renewal plans to link the Eixample and the attached municipalities. Romeu-Pòrcel Plan would 

be executed. It is clear that the city government was willing to do everything to destroy Cerdà’s Plan 

established by the central government. 

There are some features in Romeu-Pòrcel Plan that reminded of Leon Jaussely’s project, due to the 

cancellation of the Jaussely Plan because of the expulsion of the government of the City Council during 

the Tragic Week of 1909. One of these features is Gaudi’s   Avenue; route that the French planner 

introduced in his project. 

This avenue broke every orthogonal rule, and established a key link between Antoni Gaudi's Sagrada 

Familia and Sant Pau de Puig i Cadafalch Hospital, joining together these two modernist spaces. 

 

Finally, the avenue is opened in 1926 (according to the arrival of the Universal Exhibition of 1929) with 

Primo de Rivera dictatorship, which is called up with his name during the Second Republic until the Civil 

War (1931 - 1939) which became Gaudi’s  Avenue. 

 

However, in 1939, with Franco’s dictatorship was renamed again as ''Avenida General Primo de 

Rivera'', proclamation that lasted until 1962, which changed its name to Gaudi’s  Avenue,   just   like   it’s  

called today. 

It is necessary to outline its urban layout. Since its inauguration in 1926, the section was intended for 

vehicular traffic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Image 2: View of the avenue in 1927.  

Source: LLIMARAGAS I CASAS,M., FIGUERAS BORRULL, L. L’Eixample:  gènesi  i  construcció. Ed.Barcelona Lunwergt, 2009. 

In 1980 the City Council proposed a redevelopment, changing the Avenue into a pedestrian boulevard, 

where traffic is limited to neighbour vehicles and loading and unloading areas for shops. 

More recently , from 2009 the two small lanes in both directions for vehicles have been limited, so there 

is only specific access to each section of the avenue, meaning you cannot continuously go up and down 

the four sections. 

These small details have made the Avenue a social space for tourist and neighbours. Nowadays, is a 

social space where activities in the area as the town festival is celebrated, as well as markets , fairs and 

other important social concentrations. The orthogonal layout of Cerda’s  Plan   interrupt   the   bases   and 

breaks with the orientation of buildings, over time a closed space has been achieved, that maybe we 

cannot consider it a green area because of the lack of garden, but it reminds of a section similar to the 

parallel house types that one day Cerdà tried to capture in his theories and urban design projects. 

 

 

 

MORPHOLOGY OF EIXAMPLE CONSTRUCTION 
 

Speaking about building, in the boundedspace by the Eixample we 

highlight the existence of a homogeneity emerged from an 

anonymous architecture, but in many cases with quality. If we 

analyse this homogeneity, we highlight two important physical levels: 

the shape and construction technique that it supports. 

We associate parameters arising from customs with the shape, 

which could be the lots, plant and facade. 

As part of the technique we associated its structure and its resistant 

section. The fundamental characteristics for such value are: the 

unknown construction, the technique used and the system used to 

build buildings. 

We can mention several evolutions of the crafthome, on its interior 

and volumetric level (building depth, different reassembles, etc.). 

Externally, the different urban projects implemented in different parts 

of the city forced to construct new buildings that did not associated 

with pre-existing ones. 
Image 3: Dimensional section. 

Source: PARICIO CASADEMUNT, A. Secrets  d’un  sistema  constructiu,l’Eixample. Edicions UPC, 2001. 
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So, we proceed to list the parameters that define the model of any building in the Eixample. These 

parameters that influence us in different proportion and final result of the building are: 

� The plot, consisting of the starting plane, breaks the old ground structures into units. It gave us a 

result of a residents housing model with widths between 11 and 14 meters, perpendicular to the street 

and consequently to the facade to facilitate internal division. 

 

� The floor is a parameter that depends on the plot and the ordinance regarding the building depth. The 

plant presents us two models of building, the side and the bevel. The second one, in a less quantity. But 

in both cases, the basic variable is the number of lightpatios. 

 

� The facade gives us the regular height. The Ordinance of 1856, which affects the first buildings of the 

Eixample, heights are regulate, as well as the number of floors and balconies, grandstands, viewpoints 

and overhang of the cornice are mentioned. From the Ordinance of April 1877 and final regulations of 

1890, some characteristics are introduced to finish the facades. Meaning, the facade becomes a very 

regulated aspect in order to control and ensure the whole town. 

 

� The section is associated to a constructive act and it’s  a  parameter that helps us to distinguish four 

different situations. We found four types of building according to its section: The ones developed entirely 

above ground level  first of Eixample times), those that have basement (second generation buildings), 

buildings with a basement located in the whole body of the building (rare) and buildings with semi-

basement ventilated directly to the outside. 

 

� The Ordinance is the last parameter to highlight. Is the one that definitely sets the geometric 

parameters of the building. The Ordinance became a regulation known as the townhouse multi-family 

building within dividing walls. 

 

The model of Eixample itself let us see a rectangular floor that will benefit the constructive structural 

values, in which load-bearing walls system would properly be adopted. 

 

It is, therefore, a model of the Eixample which suppose a repetitive pattern that allows us distinguish two 

versions of the building: the band and the corner. From the first version, we get the majority of buildings 

and it provides us a division of two flats per floor. 

 

 

 

3. PREVIOUS INFORMATION AND LOCATION  
 

Based on the touristic information of 2013, we can say that Barcelona is a city that had received 15.7 

million visits by foreign tourists this year, most of them Russian, British and Asian (according to the 

Tourist UAB 2013index).  

Tourism is strength despite the economic situation of the city. The accommodation is set as the primary 

factor in terms of the tourism.  

 

The Eixample, as the Old Town, is the district that gathers more tourism of the city.  

The data is quite clear: it is one of the largest districts of the city, and the most central.  

We will see then, the collection of data of the district in order to set a site for the work.  

The statistics department shows the following information regarding the territorial area in which we will 

move:  

 

 

 

 

 

Table 1.1(Annex 2) 
 

 

 

As we can see, data of territory and population predominates in the 

Eixample in relation to Barcelona. 

On the other hand, the Eixample district assume more than 32% of 

tourist accommodation in Barcelona, according to all 10 districts 

throughout the city (see table 1.3 in annex 1). 

Furthermore, inside the districts we can highlight the 

neighbourhoods. The building we are studying is located in 

Sagrada Familia neighbourhood. It is the third largest 

neighbourhood, but the second most populated (with respect to a 

total of 6 neighbourhoods) of the entire Eixample district, as seen in 

Table 1.1.  
Image 5: Limitation  on  the  Sagrada  Familia’s  neighborhood 

Source: Web Ajuntament de Barcelona (www.bcn.cat) 
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The Sagrada Familia neighbourhood is bounded by the St. Antoni Maria Claret street, Dos de Maig 

Street, Nàpols Street, Rosselló Street and Diagonal Avenue, and having on one corner Glorias square.  

 

Without any doubt, we can say that the neighbourhood is a touristic epicentre throughout the year, 

considering that at the center is located one of the major cultural and architectural monuments of 

Barcelona, aside from St. Pau Hospital and Santa Creu.  

 

The visits to the Sagrada FamiliaTemple received 3.2 million on tourists in 2012 (according to tourism 

sources at the City Council). This is why the impact caused by tourism at monumental areas is 

important.  

 

The building that we are studying, as we had mentioned before, is located at the road that connects the 

two World Heritage Site declared by UNESCO. The building is found at the second section of the four 

existing ones, situated at 34th Gaudi Avenue.  

 

In fact, it is a busy road by touristic traffic, and at the same time, the cultural centre of the 

neighbourhood.  

During the year, different parties take place, including the Major Festival of the neighbourhood, that last 

between 4 or 5 days during the second half of April. For many weeks there are organized craft fairs, 

dining and shopping stalls and especially the respective fairs for Christmas and Eastern time.  

 

Our building is surrounded by many services. In terms of transportation, there are two subway lines, L2 

and L5 which reach downtown. The metro station is 50 meters from the building. On the other hand 

there are bus lines, both downtown and up town, which also bring us closer to the centre. Also, we 

found a taxi stop at the same corner between Padilla Street and Còrsega Street.  

 

The restaurant business offers is fully extended, from fast food restaurants, informal restaurants or even 

more selective ones. 

For medical services, our building is close to the service (Sagrada Familia CAP) or the emergency of 

Sant  Pau hospital.  

Finally, note the commercial services of the area, from clothing and footwear shops to supermarkets 

and other grocery stores, including the Sagrada Familia Market, one of the busiest on Thursdays and 

Saturdays, with a wide range of products.  

 

 

 

4.MEMORY DESCRIPTION 
DATA AND CURRENT CONSUMPTION 
 
General Building  
 
The building consists of 15 apartments, divided in 7 different floors, two flats per floor and one ground 
floor. 
 

Of all the homes we have completely refurbishment in its inside, we’ve  made   a   list   with   all   the   flats  

completely refurbishment in order to create new spaces, whenever the reform that has been made in 

specific periods and finished as the bathroom and kitchen (will denominated as half-intervention), and it 

will be known as original when if retained all finishes despite having refurbished the bathroom or 

kitchen. 

 

At annex number 4 we see the survey filled up by each floor and the consumption that their tenants 

have been able to provide. 

Of the 15 homes, one has undergone a complete refurbishment, 4 suffered a semi-intervention and 5 

remain in its originality. There is no information from the remaining 4 flats because of being uninhabited, 

rented or not wanting to participate in providing information for the project. 

 

The information available about consumption has been provided only from one of the neighbours. 

 

Throughout the building, there is only one rental property with tenants, another uninhabited and a total 

of 3 flats that have undergone a complete interior renovation. Of the 15 homes we’ve  just  being  able  to  

talk to 11 tenants, and with the help of those, we have extracted data about consumption and the state 

of the floors. It should be noted that 80% of the 11 respondents are old people, so we have got little 

information.  

 

The obtained consumptions have being:  

 

Consumptions of the community: 

SUPPLY DATA 
TOTAL 

CONSUMPTION 
Water Novembre2011-novembre 2012 2m3 

Electricity Desembre 2011-desembre 2012 4041kWh 
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First floor second flat: 

SUPPLY DATA 
TOTAL  

CONSUMPTION 
Water maig 2012-maig2013 108m3 

Gas any 2012 2544kWh-217m3 

Electricity any 2012 3855kWh 

 

Second floor second flat: 

SUPPLY DATA 
TOTAL 

CONSUMPTION 
Water febrer 2012-març 2013 291m3 

Gas maig 2012-maig 2013 1760kWh 

Electricity novembre 2012- abril 2013 1490kWh 

 

[...] 

 

5. STUDY OF CHANGE USES 
 

OUR INITIATIVE AND THE H.U.T 
As we have seen, we are in a totally tourist area. 

To justify our initiative to undertake a building used exclusively for tourist Housing (HUT), we will base 

on the latest data provided by the sources APARTUR, and on the other hand, from information found on 

the City Council, among others. 

In any case, we will give our opinion first and then focus the data. 

I personally believe that the exclusive use of the entire buildings to HUT create a bond of respect and 

comfort among residents and tourists, since there is no interference created between them. On the 

other hand, is easier to notice and record the location of the remains collected. Meanwhile, the legality 

of these houses should be imminent in order to regulate and organize their use. 

 

What is a Housing tourist?. Barcelona's Eixample figures 
According to the Department of Enterprise and Employment of the Government of Catalonia, tourist 

housing is a type of housing where the owner cedes to third parties in exchange for a fee during a 

maximum period of 31 days, two or more times a year. The owner of HUT is the owner of each flat. 

 

The conditions that must be fulfilled in order to be this kind of housing: 

- Must have valid Certificate of Occupancy. 

- Must meet the technical and quality requirements. 

- The occupation must not be higher than the mark certificate. 

- Must be sufficiently furnished, equipped with appliances and utensils in perfect condition of health. 

 

Tourist applicable regulations relates to the Law 13/2002 June and Decree 159/2012, by which 

apartments and / or HUT are regulates. 

 

The figures found are from 2008,  and they are quite clear: 

- Barcelona has a total of 2,505 HUT which provides place 

for 9346 people.  (Table 1.5 of Annex 1). 

- The Eixample district is the most populated one, with a 

total of 849 HUT, although Barceloneta has the title of being 

the district with more illegal residential neighbourhoods.  

(Table 1.6 of Annex 1). 

-The predominant housing is the one with two bedrooms.  

(Table1.7in Annex1).  

-The longest stays are corresponding to two rooms houses 

(Table1.8in Annex1).  

-The months of February and August reap the maximum length of stay, with averages of 4.4 nights and 

4.6 respectively (Table1.9in Annex1).  

-However, the maximum occupancy occurs in July (79.5%) and August (80.4%)  (Table1.10of Annex1). 

- Prices per person and night reach the 40€ per person, while the average price is 158€ per day 

(Table1.11in Annex1).  

-The months with the highest daily price are June, July and August reaching prices like 158€  for  the  first  

two months and 157€  for the last month (Table1.12in Annex1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 8: HUT’s  Distribution  by  districts. 
Source: APARTUR, 2008. 
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REDUCING ENVIRONMENTAL IMPACT: MATERIALS AND WASTE. 
 

The impact of the useful life of materials 
 

Everyone knows that most of the buildings are made of materials that do not respect the environment, 

either because of its constitution, its way of being produced or the impossibility to be recycled once 

finished its useful life. 

 

The reasons for choosing these materials are; first, the lack of sensitivity that, little by little, is taking 

more strength in new buildings today and the willingness of the population to consume new products 

which are more respectful with the environment. Secondly, the traditionalism of materials, ie the custom 

that has being used, for example, brick or gypsum plasterboard partitions to lift interiors, without 

stopping to analyze other constructive ways that, perhaps, are equal or better than what we have today. 

 

However, only in Barcelona there are thousands of buildings that have a huge demand of energy, and 

therefore, excessive energy expenditure, producing tons of CO2 which could be reduced in a large 

degree if we would apply simple energetic rules, that would not suppose any changes in the lives of  its 

habitants. 

 

Finally, we have to consider that the life of a material is not just focused on its use within the building, 

but previously the raw material has to be extracted, stored, transported and placed the product where it 

will be set until the day of the demolition. From this moment on, it begins a new phase of the life of this 

material, which can take two different paths. 

 

These suppose the death or the reuse of the material. In the case of reusing or recycling the material, 

we anticipate that it is very possible it has to undergo a series of changes which require a certain 

amount of energy to carry them out. In the second case, in case of death of the material, we must 

predict whether this will be easily integrated by nature once again or, in contrary, it will remain as 

residue for, in some cases, thousands of years. 

 

That is why, at this stage of design, will take into account all these parameters, although no changes 

can be made with the materials already used, we will try to introduce new ones that do contemplate 

them.  

 

 

 

The death of the material: the ruins  
 

According to the World Watch Institute, the building consumes 60% of the extraction of raw materials 

from the lithosphere. For every m2 built in a building, we will consume more than 2.5 tons of materials, 

9000MJ of energy and more than 700Kg of CO2 will be issued.  

 

With the wasted materials obtained from a work or a demolition, we will have to transfer it to various 

storage points. These include: deposits, recycling plants or transfer plants.  

The deposits are large landfills that receive all materials. The recycling plants are a selection of 

materials that can be recycled, which cannot be mixed with other materials. Finally, the transfer plants 

are plants that are dedicated to separate debris and classify them according to the kind of material it is, 

in order to take them to recycling plants or deposits.  

 

The following map shows the location of 

deposits, recycling plants and processing 

plants in Catalonia as Manager of 

Construction Debris.  

 

As can be seen, around Barcelona there 

are two recycling plants (located in El Prat 

de Llobregat and Barcelona Port) and in 

the outskirts, there are two deposits 

(Located in Papiol and Badalona). 

 

 

 
Image 9: Mao of recycling, storage and processin plants. 

Source: Gestora de runes de la construcció, S.A. 

 

The closest plants transfer in Barcelona is located 120 kilometers far away (Espluga Francolí and 

Solsona). In any case, this is too far away for taking the dirty debris so those can be properly classified. 

The easiest way is to take from Barcelona all trucks of rubble into one of the two deposits mentioned 

above. 

 

Looking at what we just mentioned, we can make a quick and clear assessment about the 

environmental impact that it means to recycle or reuse materials.  
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• Impact produced by uncontrollable tipping 

•  Impact produced by authorized landfills that do not have a good management of this 

• Impact due because of the transport of wastes to the landfill (appropriate landfills too far from cities)  

•Impact produced by the raw materials that we will need since we have not reused or recycled wastes 

that end up at the landfill (extraction, manufacturing, transportation, etc.) 

 

 

Then we see a chart that shows the approximate percentages in the demolition of a building. As we see, 

most of it is granulated stone, although ceramics also has an important role.  

Considering that the majority of construction 

waste are stone, have characteristics very 

similar to natural materials and their 

transformations are relatively simple (Crushes 

screening and classification); why reused 

materials in Catalonia is less than 10% of the 

materials? 

 
Source: COAC editions, 2009. 

 

 

The answer can easily reflect on the following points: 

•  The  mix  of  construction  waste  prevents  recycling  of  aggregates  at  the  same  time  of  plastics,  paper  and  

wood materials become impossible to reuse or recycle the difficulties of separation. As we explained 

above, transfer plants are too far, so all the debris will be taken to nearby deposits, which do not get 

penalized for anything dirty debris. 

•   In   construction   projects   there is no adequate space for storage different materials, and if space is 

available, new materials for rehabilitation will have priority over the waste materials. On the other hand, 

the use of public roads is limited based on the authorization of municipal ordinances and employment. 

•   As   point   to   consider,   there   is   a   large   presence   of   foreign   elements   in   the   demolition,   such   as  

mattresses, furniture, appliances ... This is due to the lack of public awareness and ignorance about 

problems related to deposits and recycling plant, before mentioned. 

 

 

 

 

 

PROPOSED ACTION: INTRODUCTION MATERIALS 
 

For the proposed rehabilitation of the project, we will introduce materials and systems that reduce 

environmental impact and promote the work energy in the overall size of the building as much as 

possible, taking into account the conditions under we find and the focused environment. 

Bear in mind we are before an old work, so we can replace those items that do not attend a structural 

nature. On the other hand, note that introducing new systems such as water recycling systems, solar 

panels, among others, we find the handicap of space and form of the building. 

In general, when we refer of an intervention over an existing building, improvement proposals aimed 

lengthening of the useful life of the building. By providing a new use to the building (as in our case), it is 

not just a matter of improving the interior, resolve their diseases and condition it, but also put it in the 

middle, helping it to sign against this is the lowest as possible. This is why we try to reduce the buildings 

operations, and this provides us an improvement. 

 

Unfortunately, it is difficult to introduce improvements in buildings that have strict morphology in its 

construction. But not because of that, we must stop trying to improve it. 

 

In this project we have met the challenge of achieving an improvement before a building with a complex 

structure. We played with many major handicaps such as orientation, the space, the weather and the 

environment. 

The purpose is clear: despite having limitations and the idea of giving the building a new feature, we 

want to propose an improvement towards the environment and an energy improvement towards the 

users. 

 

The building and purchase a new use that has physical difficulties is not an excuse for not trying that the 

rest of the useful life of the building is lighter, less striking and probably more efficient in its operation. 
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A.2:  TAULES  D’ESTADÍSTICA  TERRITORIAL  I  TURISME  2008-2012 
 

Taula 1.1 Divisió del territori. Superficies de ciutat, districte i barris 2012 

 

 

Taula  1.2  Oferta  d’equipaments  turístics  per  districtes  de  la  ciutat entre el 2008 i 2012 

 

Taula  1.3    Equipaments  hotelers  al  districte  de  l’Eixample  al  2012 
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Taula 1.4. Pernoctacions i perfils turístics a Barcelona entre 2008 i 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.1:  TAULES  D’INFORMACIÓ  DELS  HUT  A  BARCELONA  L’ANY  2008 

 

Taula  1.5  Totalitat  d’HUT  a  Barcelona 

 

Taula  1.6  Totalitat  d’HUT  segons  els  districtes  al  2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula  1.7  Tipus  d’HUT  segons  estàncies  disponibles 
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Taula 1.8 Estada mitjana segons els tipus de HUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1.9 Estada mitjana per mesos durant el 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1.10 Ocupació per mesos durant el 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1.11 Preu mitjà  

 

 

 

 

 

Taula  1.12  Preus  segons  l’època  de  l’any 
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A.3: TAULA COMPARATIVA DE MATERIALS AÏLLANTS 
 

Taula 2.1 Productes més coneguts amb les seves característiques 

 

 Denominació Origen 
Conductivit
at (W/mK) 

Preu 
(€/m2) 

Cost energètic 
de producció 

(MJ/Kg2) 

Atenuació 
(dB) 

Biodegradable 

 

Llana de 

roca 
Mineral 0.03 - 0.05 < 5 15 - 25 28 No 

 

Llana de 

vidre 
Mineral 0.03 - 0.05 < 5 15 - 50 47 No 

 

Poliestirè 

expandit 
Sintètic 

0.029 - 

0.053 
< 5 75 - 125 20 No 

 

Poliestirè 

extrusionat 
Sintètic 

0.025 - 

0.04 
< 15 75 - 125 24 No 

 
Poliuretà  Sintètic 

0.019 - 

0.04 
< 10 75 - 125 > 25 No 

 

Perlita 

expandida 
Mineral 0.04 - 0.06 < 5 5 - 20 - No 

 

Vidre 

cel·lular 
Mineral 

0.035 - 

0.055 
< 60 10 - 75 - Si 

 

Llana 

d'ovella 
Animal 

0.035 - 

0.05 
< 25 10 - 40 45 Si 

 
Cotó Vegetal 

0.029 - 

0.04 
< 10 40 - 50 >12  Si 

 
Cànem Vegetal 

0.037 - 

0.045 
< 25 1 - 40 - Si 

 
Cel·lulosa Vegetal 

0.034 - 

0.069 
< 25 1 - 25 48 Si 

 

Fibres de 

coco 
Vegetal 

0.043 - 

0.047 
< 40 1 - 10 47 Si 

 
Suro Vegetal 0.043 - 0.1 <25 1 - 25 35 Si 

 
Lli Vegetal 

0.037 - 

0.047 
< 25 25 - 40 55 Si 

 

Encenalls 

de fusta 
Vegetal 

0.038 - 

0.107 
< 40 5 - 25 53 Si 

 

 

Taula 2.2 Resultant de la eliminació dels materials no biodegradables, alt cost de producció i amb preu 

elevat 

 

 Denominació Origen 
Conductivitat 

(W/mK) 
Preu 
(€/m2) 

Cost energètic 
de producció 

(MJ/Kg2) 

Atenuació 
(dB) 

Biodegradable 

 

Llana 

d'ovella 
Animal 0.035 - 0.05 < 25 10 - 40 45 Si 

 
Cànem Vegetal 

0.037 - 

0.045 
< 25 1 - 40 - Si 

 
Cel·lulosa  Vegetal 

0.034 - 

0.059 
< 25 1 - 25 48 Si 

 
Suro Vegetal 0.043 - 0.1 <25 1 - 25 35 Si 

 
Lli Vegetal 

0.037 - 

0.047 
< 25 25 - 40 55 Si 
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A.4:  CÀLCULS  D’INSTAL·LACIONS 
 

CÀLCUL D'INSTAL·LACIONS D'AIGUA  
 

1. Càlcul del caudal d'IFF i ACS 
 

PLANTA BAIXA Nº aparells 

Caudal 

IFF 

(dm3/s) 

Caudal 

ACS 

(dm3/s) 

Ø mínim 

(mm) 

Caudal total 

IFF 

Local 1 
Lavabo 1 0.1 - 12 

0.2 
W.C. 1 0.1 - 12 

Local 2 
Lavabo 1 0.1 - 12 

0.2 
W.C. 1 0.1 - 12 

TOTAL 0.4 

 

 

PLANTA BAIXA Nº aparells Caudal 

IFF 

(dm3/s) 

Caudal 

ACS 

(dm3/s) 

Ø mínim  

(mm) 

Caudal total 

IFF 

Comunitat 
Lavabo 1 0.1 - 12 

0.2 
W.C. 1 0.1 - 12 

TOTAL 0.2 

 

 

PLANTA 1-2-3-4-5-6 Nº aparells 

Caudal 

IFF 

(dm3/s) 

Caudal 

ACS 

(dm3/s) 

Ø mínim 

(mm) 

Caudal total 

IFF ACS 

Habitatge tipus 

3ª 

Lavabo 1 0.1 0.065 12 

0.8 0.415 

Dutxa 1 0.2 0.1 12 

W.C. 1 0.1 - 12 

Pica 1 0.2 0.1 12 

Rentadora 1 0.2 0.15 20 

Habitatge tipus 

2ª 

Lavabo 1 0.1 0.065 12 
0.8 0.415 

Dutxa 1 0.2 0.1 12 

W.C. 1 0.1 - 12 

Pica 1 0.2 0.1 12 

Rentadora 1 0.2 0.15 20 

Habitatge tipus 

1ª 

Lavabo 3 0.1 0.065 12 

1.65 0.975 

Banyera (>1.4m) 2 0.2 0.15 20 

Bidet 2 0.1 0.065 12 

W.C. 2 0.1 - 12 

Pica  1 0.2 0.1 12 

Rentaplats 1 0.15 0.1 12 

Rentadora 1 0.2 0.15 20 

TOTAL 3.25 1.805 

 
 
 
 

PLANTA 7 Nº aparells 

Caudal 

IFF 

(dm3/s) 

Caudal 

ACS 

(dm3/s) 

Ø mínim 

(mm) 

Caudal total 

IFF ACS 

Àtic 1ª 

Lavabo 2 0.1 0.065 12 

1 0.595 

Banyera (>1.4m) 1 0.2 0.15 20 

Bidet 1 0.1 0.065 12 

W.C. 1 0.1 - 12 

Pica 1 0.2 0.1 12 

Rentadora 1 0.2 0.15 20 

Àtic 2ª 

Lavabo 2 0.1 0.065 12 

1 0.591 

Banyera (>1.4m) 1 0.2 0.15 20 

Bidet 1 0.1 0.065 12 

W.C. 1 0.1 - 12 

Pica 1 0.2 0.1 12 

Rentadora 1 0.2 0.15 20 

TOTAL 2 1.19 
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Coeficient K1   

  plantes 1-2-3-4-5-6 

𝐾 =
√

                𝐾 =
√

= 𝟎. 𝟐𝟏𝟖 

  planta 7 

                                                                                   𝐾 =
√

= 𝟎. 𝟐𝟕𝟕 

 

 

Coeficient de simultaneïtat total: 

𝐾 =   ( )                𝐾 =   ( ) = 𝟎. 𝟏𝟖𝟔 

 

 

Caudal Habitatge 

𝐶 = 𝐶   𝑥  𝐾 + 𝐶  

 

𝐶 = 3.25  𝑥  0.218 + 1.805 = 𝟐. 𝟓𝟏𝒍/𝒔        𝐶 = 2  𝑥  0.277 + 1.19 = 1. 𝟕𝟒𝟒𝒍/𝒔 
 

 

Caudal total Habitatges: 

𝐶 = 𝐶   𝑥  𝑁º   𝑥  𝐾              𝐶 = 2.4  𝑥  20  𝑥  0.186 = 𝟖. 𝟗𝟑  𝒍/𝒔 

 

 

Caudal total Edifici: 

𝐶 = 𝐶 +  𝐶 + 𝐶  

 

 

 

𝐶 = 8.93 +   0.2 +   0.4 = 𝟗. 𝟓𝟑  𝒍/𝒔 = 𝟓𝟕𝟏  𝒍/𝒎𝒊𝒏 

 
La companyia subministradora garantirà un cabdal mínim de 571 l/min. 

 
 
 
 
 

2. Comprovació de Pressió del edifici 
 

Com l'edifici es situa al centre de Barcelona, es suposa un caudal i pressió suficient i regular; sent la 

mínima d'aquesta de 51.6 m.c.a. i la màxima inferior a 101.6 m.c.a. per evitar la utilització de bombes o 

reductores de pressió.    

 

𝑃 > 𝐻 + 15 + 10  𝑃 > 26.6 + 15 + 10 = 𝟓𝟏. 𝟔  𝒎. 𝒄. 𝒂. 
 
 
3. Dimensionat de les instal·lacions   
 
Segons la normativa vigent, els diàmetres mínims amb els que s'ha d'accedir a les diferents cambres 

son 

 

 Ø mínim (mm) 

Banys, aseos o 

cuines 
20 

Habitatge o local 20 

Montante 20 

Distribuidor principal 25 
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CÀLCUL  D’INSTAL·LACIÓ  DE  CALEFACCIÓ 
 
1. Escollir el tipus de radiador i potència per element.  

 
 

Potència per element: 99kcal/h 
 

2. Determinar la potencia calorífica necessària per a cada estança i en el nº d'elements.  
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 = 𝑆𝑢𝑝  𝑥  𝐹   𝑥  𝐹   𝑥  𝐹  

  

𝑁º  𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 =   
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎
𝑃𝑜𝑡é𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑝𝑒𝑟  𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

 

 

 

FA: Depèn si tot l'edifici disposa de calefacció només el pis estudiat. També depèn si es tracta d'un 

habitatge entre pisos o està en contacte amb la coberta o amb el terreny. 

 
 

 

 

FB: Depèn de la temperatura exterior de càlcul.            Fc: Depèn de l'antiguitat de l'edifici. 

 

                        
 

 

Planta Tipus 1º 

 

Estança Superficie Factor A Factor B Factor C Potència Nº elements 
Bany 7,17 53 0,9 1,2 410,82 5 

Bany 2 6,58 53 0,9 1,2 376,64 4 

Cuina 12,67 69 0,9 1,2 944,17 10 

Hab. 1 8,97 67 0,9 1,2 649,07 7 

Hab. 2 9 67 0,9 1,2 651,24 7 

Hab. 3 11,52 67 0,9 1,2 833,59 9 

Rebedor 5,53 53 0,9 1,2 316,54 4 

Saló 32,25 76 0,9 1,2 2647,08 27 

Vestidor 6,28 67 0,9 1,2 545,42 6 

POTENCIA TOTAL DE L'HABITATGE 7374,57 79 
 



Reforma Integral i Rehabilitació  Energètica:  canvi  d’ús  de  l’habitatge  residencial  de  l’Eixample  Barceloní  al  habitatge  d’ús  turístic

   
 

50 

Planta Tipus 2º 

 

Estança Superficie Factor A Factor B Factor C Potència Nº elements 
Bany 3,92 53 0,9 1,2 224,38 3 

Hab. 1 12,18 67 0,9 1,2 881,35 9 

Saló 30,48 76 0,9 1,2 2501,80 26 

POTENCIA TOTAL DE L'HABITATGE 3607,53 38 
 

 

 

Planta Tipus 3º 

 

Estança Superficie Factor A Factor B Factor C Potència Nº elements 
Bany 3,67 53 0,9 1,2 210,07 3 

Hab. 1 11,1 67 0,9 1,2 803,20 9 

Rebedor 5,43 53 0,9 1,2 310,81 4 

Saló 21,94 76 0,9 1,2 1800,84 19 

POTENCIA TOTAL DE L'HABITATGE 3124,92 35 
 

 

 

Planta Tipus Àtic 

 

Estança Superficie Factor A Factor B Factor C Potència Nº elements 
Bany 6,17 69 0,9 1,2 459,79 5 

Cuina 8,72 85 0,9 1,2 800,49 9 

Hab. 1 15,97 83 0,9 1,2 1431,55 15 

Hab. 2 9,57 83 0,9 1,2 857,85 9 

Rebedor 14,23 69 0,9 1,2 1060,42 11 

Saló 16,38 92 0,9 1,2 1627,52 17 

POTENCIA TOTAL DE L'HABITATGE 6327,62 66 
 

 

 

 

3. Escollir les claus de reglatge i els detentors 
 

Cada radiador tindrà una clau de reglatge a la entrada de l'aigua i un detentor a la sortida. 

 

Les claus de reglatge seran totes termostàtiques, per així tenir regulat el cabdal d'aigua que entra a 

cada radiador. D'aquesta manera serà indispensable la instal·lació d'una vàlvula de pressió diferencial, 

la qual s'obrirà comunicant la anada amb el retorn, quan totes les claus estiguin tancades.  

 

4. Col·locació de purgadors 
 
Cada emissor ha de portar un purgador i la instal·lació portarà tants emissors com punts elevats 

existeixin en la mateixa. 

 

5. Dimensionat de les canonades.  
 
Planta Tipus 1º 

 

 Estança Potència  Nº Elements 
Anell 1 

(12/14) 

Menjador 1 686,28 7 

 Menjador 2 980,40 10 

 Habitació 1 833,59 9 

 Vestidor 545,42 6 

 Bany suite 376,65 4 

 TOTAL 3422,34 36 
Anell 2 

(13/15) 

Cuina 944,17 10 

 Menjador 3 980,40 10 

 Habitació 3 651,24 7 

 Habitació 2 649,07 7 

 Bany 410,82 5 

 Rebedor 316,54 4 

 TOTAL 3952,24 43 
 

 



Reforma Integral i Rehabilitació  Energètica:  canvi  d’ús  de  l’habitatge  residencial  de  l’Eixample  Barceloní  al  habitatge  d’ús  turístic

   
 

51 

Planta Tipus 2º 

 Estança Potència  Nº Elements 
Anell 1 

(12/14) 

Habitació 881,35 9 

 Menjador 1 1347,12 14 

 Menjador 2 1154,68 12 

 Bany 224,38 3 

 TOTAL 3607,53 38 
 

 

Planta Tipus 

 Estança Potència  Nº Elements 
Anell 1 

(12/14) 

Menjador 1 947,81 10 

 Menjador 2 853,03 9 

 Rebedor 310,81 4 

 Habitació 803,20 9 

 Bany 210,07 3 

 TOTAL 3124,92 35 
 

 

Planta Tipus Àtic 

 Estança Potència  Nº Elements 
Anell 1 

(12/14) 

Habitació 1 1431,55 15 

 Rebedor 1060,42 11 

 Bany 459,79 5 

 TOTAL 2951,76 31 
Anell 2 

(13/15) 

Habitació 2 857,85 9 

 Menjador 1 765,89 8 

 Menjador 2 861,63 9 

 Cuina 800,49 9 

 TOTAL 3285,56 35 
 

6. Comprovació de la caldera 
 
Pis Potència 

Calorífica 
Potència calorífica 
mínima de la caldera 

Caldera Compleix? 

Planta Tipus 1º 7374,57 kcal/h 8480,75 kcal/h 20633 kcal/h SI 

Planta Tipus 2º 3607,53 kcal/h 4148,66 kcal/h 20633 kcal/h SI 

Planta Tipus 3º 3124,92 kcal/h 3593,66 kcal/h 20633 kcal/h SI 

Planta Tipus Àtics 6327,62 kcal/h 7276,76 kcal/h 20633 kcal/h SI 

 

Com es pot comprovar, la caldera té molta més potència de la demandada, per tant compleix les 

limitacions sense cap problema d'utilització en més d'una ocasió.  
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CÀLCUL D’INSTAL·LACIÓ  DE  PLAQUES  SOLARS 
 
1. Demanda diària d'Aigua Calenta Sanitària 
 

o Segons CTE HE4:     22 litres ACS/dia persona a 60ºC 
 

o Segons Decret d'Ecoeficiencia :    28 litres ACS/dia persona a 60ºC 
 

o Segons l'Ordenança Solar Tèrmica:   22 litres ACS/dia persona a 60ºC 
 

 

2. Nº persones 
 

o Segons CTE HE 4:   
1 dormitori =  1.5 persones     -->   12 habitatges de 1 dormitori = 18 persones 

2 dormitoris = 3 persones       -->     2 habitatges de 2 dormitoris  = 12 persones 

3 dormitoris =  4 persones      -->     6 habitatges de 3 dormitoris  = 24 persones 

     TOTAL :   20 habitatges  =  54 persones 

 

o Segons Decret d'Ecoeficiència:    
1 dormitori =  2 persones        -->   12 habitatges de 1 dormitori = 24 persones 

2 dormitoris = 3 persones       -->     2 habitatges de 2 dormitoris  = 12 persones 

3 dormitoris =  4 persones      -->     6 habitatges de 3 dormitoris  = 24 persones 

     TOTAL :   20 habitatges  =  60 persones 

o Segons l'Ordenança Solar Tèrmica: 
1 dormitori =  1.5 persones     -->   12 habitatges de 1 dormitori =18 persones 

2 dormitoris = 3 persones       -->     2 habitatges de 2 dormitoris  = 12 persones 

3 dormitoris =  4 persones      -->    6 habitatges de 3 dormitoris  = 24 persones 

     TOTAL :   20 habitatges  =  54 persones 

 

 

3. Demanda diària d'ACS de l'edifici 
 

o Segons CTE HE 4:   
𝐷 = 𝐷   𝑥  𝑃 

𝐷 = 22  𝑥  54 = 1188  𝑙/𝑑𝑖𝑎 

 

o Segons Decret d'Ecoeficiència:    
𝐷 = 𝐷   𝑥  𝑃 

𝐷 = 28  𝑥  60 = 1680  𝑙/𝑑𝑖𝑎 

  

o Segons l'Ordenança Solar Tèrmica: 
𝐷 = 𝐷   𝑥  𝑃 

𝐷 = 22  𝑥  54 = 1188  𝑙/𝑑𝑖𝑎 

 

 

4. Zona Climàtica 
 

o Segons CTE HE 4:   
   Catalunya --> Barcelona --> Barcelona --> Zona II 

 

o Segons Decret d'Ecoeficiència:   
  Catalunya --> Barcelonès --> Zona III 

 

o Segons l'Ordenança Solar Tèrmica: 
  No diferencia entre zones 

 

 

5. Contribució Solar mínima 
 

o Segons CTE HE 4:  1188 litres i Zona II --> 30% 
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o Segons Decret d'Ecoeficiència:  1680 litres i Zona III --> 50% 
 

 

 

 

 

 

 

 

o Segons l'Ordenança Solar Tèrmica: 1188 litres --> 60% 
 

 

 

 

 
 

 
6. Demanda Anual d'ACS 
 

o Segons CTE HE 4:   
𝐷 = 𝐷   𝑥  365  𝑑𝑖𝑒𝑠/𝑎𝑛𝑦 

𝐷 = 1188  𝑥  365 = 𝟒𝟑𝟑𝟔𝟐𝟎  𝒍/𝒂𝒏𝒚 

 

o Segons Decret d'Ecoeficiència:    
𝐷 = 𝐷   𝑥  365  𝑑𝑖𝑒𝑠/𝑎𝑛𝑦 

𝐷 = 1680  𝑥  365 = 𝟔𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎  𝒍/𝒂𝒏𝒚 
 

o Segons l'Ordenança Solar Tèrmica: 
 

𝐷(𝑇) = ∑ 𝐷 (𝑇) 

𝐷 (𝑇) = 𝐷   (60º𝐶)𝑥
60 − 𝑇
𝑇 − 𝑇  

𝐷 (60) = (1188  𝑥  365)𝑥
60 − 16.18
60 − 16.18 = 𝟒𝟑𝟑𝟔𝟐𝟎  𝒍/𝒂𝒏𝒚 

 

7. Demanda Energètica anual per a l'escalfament d'ACS 
 

o Segons CTE HE 4:   
𝐸 = 𝐷   𝑥  ∆𝑇  𝑥  𝐶   𝑥  𝛿 

𝐸 = 𝐷   𝑥  (𝑇𝑎𝑐𝑠 + 𝑇𝑥𝑎𝑟𝑥𝑎)𝑥  𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜  𝑎𝑔𝑢𝑎  𝑥  𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐸 = 433620  𝑥  (60 − 13.75)𝑥  0.001163  𝑥  1 = 𝟐𝟑𝟑𝟐𝟑. 𝟖𝟖    𝒌𝑾𝒉/𝒂𝒏𝒚 

 

 

o Segons Decret d'Ecoeficiència:    
𝐸 = 𝐷   𝑥  ∆𝑇  𝑥  𝐶   𝑥  𝛿 

𝐸 = 𝐷   𝑥  (𝑇𝑎𝑐𝑠 + 𝑇𝑥𝑎𝑟𝑥𝑎)𝑥  𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜  𝑎𝑔𝑢𝑎  𝑥  𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝐸 = 613200  𝑥  (60 − 13.75)𝑥  0.001163  𝑥  1 = 𝟑𝟐𝟗𝟖𝟑. 𝟐𝟔  𝒌𝑾𝒉/𝒂𝒏𝒚 

 

o Segons l'Ordenança Solar Tèrmica: 
En el cas de locals integrats en l'edifici de plurihabitatge en els que durant el tràmits de sol·licitud de 

llicència no es conegui llur activitat futura, la instal·lació solar tèrmica corresponent, a afegir a la del 

total de l'edifici, es calcularà mantenint en compte la relació següent: 

1m2 de local - 0.25Mj (0.07kWh/dia) 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚    =
𝐴  𝑥  (0.25𝑥10 )
𝐶   𝑥  (60 − 𝑇 ) 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚    =
233  𝑥  (0.07)

0.001163  𝑥  (60 − 16.18) = 320.04  𝑙/𝑑𝑖𝑎 

 

𝐸 = 𝐷   𝑥  ∆𝑇  𝑥  𝐶   𝑥  𝛿 

𝐸 = 𝐷   𝑥  (𝑇𝑎𝑐𝑠 + 𝑇𝑥𝑎𝑟𝑥𝑎)𝑥  𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐  𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎  𝑥  𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 

𝐸 = (433620 + (320.04𝑥365))  𝑥  (60 − 16.18)𝑥  0.001163  𝑥  1 = 𝟐𝟖𝟎𝟓𝟏. 𝟓𝟗  𝒌𝑾𝒉/𝒂𝒏𝒚 

 

 
8. Demanda Energètica Anual a cobrir amb Energia Solar 
 

o Segons CTE HE 4:   
𝐸    = 𝐸   𝑥  𝐶𝑆 

𝐸    = 23323.88  𝑥  30% = 𝟔𝟗𝟗𝟕. 𝟏𝟔  𝒌𝑾𝒉/𝒂𝒏𝒚 
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o Segons Decret d'Ecoeficiència:    
𝐸    = 𝐸   𝑥  𝐶𝑆 

𝐸    = 32983.26  𝑥  50% = 𝟏𝟔𝟒𝟗𝟏. 𝟔𝟑  𝒌𝑾𝒉/𝒂𝒏𝒚 

 

o Segons l'Ordenança Solar Tèrmica: 
𝐸    = 𝐸   𝑥  𝐶𝑆 

𝐸    = 28051.59  𝑥  60% = 𝟏𝟔𝟖𝟑𝟎. 𝟗  𝒌𝑾𝒉/𝒂𝒏𝒚 
 

9. Àrea de captadors solars   
 
Irradiació Solar: I --> Atles de Radiació solar a Catalunya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Segons CTE HE 4:   

𝐴    =
𝐸   

𝐼  𝑥  𝛼  𝑥  𝛿  𝑥  𝑟 

 

𝐴    =
6997.16

(4.30  𝑥  365)  𝑥  0.9  𝑥  0.9  𝑥  0.4   = 𝟏𝟑. 𝟕𝟓  𝒎𝟐 

 

  

o Segons Decret d'Ecoeficiència:    

𝐴    =
𝐸   

𝐼  𝑥  𝛼  𝑥  𝛿  𝑥  𝑟 

 

𝐴    =
16491.63

(4.30  𝑥  365)  𝑥  0.9  𝑥  0.9  𝑥  0.4   = 𝟑𝟐. 𝟒𝟑  𝒎𝟐 

 

o Segons l'Ordenança Solar Tèrmica: 

𝐴    =
𝐸   

𝐼  𝑥  𝛼  𝑥  𝛿  𝑥  𝑟 

 

𝐴    =
16830.9

(4.30  𝑥  365)  𝑥  0.9  𝑥  0.9  𝑥  0.4   = 𝟑𝟑. 𝟏𝟎  𝒎𝟐 

 
10. Volum d'acumulació d'ACS escalfada per Energia Solar 
 

o Segons CTE HE 4:  
50 < , < 180                                          50 < 145,45 < 180                  𝑉 ≃ 2000𝑙 

 

o Segons Decret d'Ecoeficiència:   
50 < , < 180                                          50 < 59,83 < 180                  𝑉 ≃ 2000𝑙 

 

o Segons l'Ordenança Solar Tèrmica: 
50 < , < 180                                          50 < 60,42 < 180                  𝑉 ≃ 2000𝑙 
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A.5: RECULL DE DADES  ACTUALS  

RECULL DE DADES PER HABITATGE.  
Principal Primera 

 

No es té cap dada.  Pis inhabitat. 

 

Principal Segona 

 

 

OCUPANTS 4 

         

           

           TIPUS CUINA BANY.PRAL BANY SAFAREIG MENJADOR HAB.1 HAB.2 HAB.3 REBEDOR 

                    

REFORMES des del 1998 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

CANVI CARPINTERIA SI SI     SI SI SI SI NO 

INSONORITZACIÓ NO NO     SI SI SI NO NO 

AÏLLAMENT TÉRMIC  NO NO     NO NO NO NO NO 

ACABAT TERRA Ceràmic Ceràmic     Parquet Parquet Parquet Parquet Parquet 

ACABAT PARETS Ceràmic Ceràmic     Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura 

TIPUS DE PROTECCIÓ SOLAR __ __     Persiana Persiana Persiana Persiana __ 

AIREJANT D'AIXETA SI SI     __ __ __ __ __ 

TIPUS D'ILUMINACIÓ Halogen Halogen     Halogen Halogen Halogen Halogen Halogen 

  
 

        

           OBSERVACIONS   

        CUINA: vitroceràmica 

        Calefacció: radiador gas   

        Ha patit una reforma interior integral 

        El menjador ha estat unit amb l'habitació 3 

        Els banys han estat units   

        La cuina i el safareig han estat 

units   

         

 

 

 

 

 

 

Primer segona: 

 

OCUPANTS 4 

         

           

           TIPUS CUINA BANY.PRAL BANY SAFAREIG MENJADOR HAB.1 HAB.2 HAB.3 REBEDOR 

                    

REFORMES des del 1998 NO SI NO NO NO NO NO NO NO 

CANVI CARPINTERIA SI SI SI SI SI SI SI SI NO 

INSONORITZACIÓ NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

AÏLLAMENT TÉRMIC  NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

ACABAT TERRA Ceràmic Ceràmic Ceràmic Ceràmic Parquet Parquet Parquet Parquet Parquet 

ACABAT PARETS Ceràmic Ceràmic Pintura Pintura Paper Paper Suro/Paper Paper Paper 

TIPUS DE PROTECCIÓ 

SOLAR __ __ __ __ Persiana Persiana Persiana Persiana __ 

AIREJANT D'AIXETA SI SI SI __ __ __ __ __ __ 

TIPUS D'ILUMINACIÓ Halogen Halogen Halogen Fluorescent Halogen Halogen Halogen Halogen Halogen 

  
 

        

           OBSERVACIONS 

       CUINA: forn de gas i escalfador 

       Persiana tradicional amb corda 

       Paret colindant d'hab2 amb hab1 i rebedor amb suro 

       Finestra d'alumini amb doble vidre i càmera 5mm 

       Canonades aèries 

        

 

 

 
DADES GAS Tarifa d'accés: 3,1 

   
        CAUDAL CONTRACTAT 

    
  

PERÍODE DE FACTURACIÓ: any 2012 

   
 

        

 

PERÍODE DATES CONSUM 

   

 

Període 1 6/1/2012 - 5/3/2012 449kwh - 38m3 

   

 

Període 2 6/3/2012 - 4/5/2012 597kwh - 51m3 

   

 

Període 3 5/5/2012 - 4/7/2012 377kwh - 32m3 

   

 

Període 4 5/7/2012 - 5/9/2012 47kwh - 4m3 

   

 

Període 5 6/9/2012 - 6/11/2012 430kwh - 37m3 

   

 

Període 6 7/11/2013 - 4/1/2013 644kwh - 55m3 

  TOTAL ANY 2012 
  

2544 kwh - 217m3 
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        DADES ELÉCTRIQUES 
      

  

Tarifa d'accés: 2,0A 

    POTÈNCIA CONTRACTADA: 4,400 

kW/mes 

     PERÍODE DE FACTURACIÓ: any 2012 

     

        

 

PERÍODE DATES CONSUM 

   

 

Període 1 19/1/2012 - 19/3/2012 577 kWh 

   

 

Període 2 5/4/2012 - 18/5/2012 589 kWh 

   

 

Període 3 19/5/2012 - 18/7/2012 751 kWh 

   

 

Període 4 19/7/2012 - 20/9/2012 447 kWh 

   

 

Període 5 21/9/2012 - 20/11/2012 773 kWh 

   

 

Període 6 21/11/2013 - 18/1/2013 718 kWh 

   TOTAL ANY 2012 
  

3855 kWh 
   

        
        DADES AIGUA Ús domèstic 3 trams, Comptador individual sobre bateria, Habitatge tipus B 

        POTÈNCIA CONTRACTADA: consum mínim 15m3 

    PERÍODE DE FACTURACIÓ 2012-2013 

    

        

 

PERÍODE DATES CONSUM 

   

 

Període 1 16/5/2012-13/8/2012 20m3 

   

 

Període 2 13/8/2012-15/11/2012 26m3 

   

 

Període 3 15/11/1012-24/1/2013 22m3 

   

 

Període 4 24/1/2013-21/3/2013 17 m3 

   

 

Període 5 21/3/2013-27/5/2013 23m3 

   TOTAL maig 2013maig2013 
 

108m3 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segon Primera 

 

OCUPANTS 1 

         

           

           TIPUS CUINA BANY.PRAL BANY SAFAREIG MENJADOR HAB.1 HAB.2 HAB.3 REBEDOR 

                    

REFORMES des del 1998 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

CANVI CARPINTERIA SI SI SI SI SI SI SI SI NO 

INSONORITZACIÓ NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

AÏLLAMENT TÉRMIC  NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

ACABAT TERRA Ceràmic Ceràmic Ceràmic Ceràmic Parquet Parquet Parquet Parquet Parquet 

ACABAT PARETS Ceràmic Ceràmic Pintura Pintura Paper Paper Paper Paper Paper 

TIPUS DE PROTECCIÓ 

SOLAR __ __ __ __ Persiana Persiana Persiana Persiana __ 

AIREJANT D'AIXETA SI SI SI __ __ __ __ __ __ 

TIPUS D'ILUMINACIÓ Halogen Halogen Halogen Fluorescent Halogen Halogen Halogen Halogen Halogen 

  
 

        

           OBSERVACIONS 

       CUINA: forn de gas i escalfador 

       Persiana tradicional amb corda 

       Finestra d'alumini amb doble vidre i càmera 5mm 

        

 

 

 
DADES GAS 

  

    CAUDAL CONTRACTAT--- 

 PERÍODE DE FACTURACIÓ: --- 

 

    

 

PERÍODE DATES CONSUM 

 

Període 1  11/5/2012 - 10/7/2012 274 kWh 

 

Període 2 10/7/2012 - 11/9/2012 244 kWh 

 

Període 3 11/9/2012 - 13/11/2012 288 kWh 

 

Període 4 13/11/2012 - 11/1/2013  367 kWh 

 

Període 5 11/1/2013 - 11/3/2013 393 kWh 

 

Període 6 11/3/2013 - 11/5/2013 194 kWh 

TOTAL maig 2012 a maig 2013 1760 kWh 
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    DADES ELÉCTRIQUES 
  

    POTÈNCIA 

CONTRACTADA:  --- 

 PERÍODE DE FACTURACIÓ: mensual 

 

    

 

PERÍODE DATES CONSUM 

 

Període 1 19/10/2012 - 20/11/2012 244 kWh 

 

Període 2 20/11/2012 - 20/12/2012 331 kWh 

 

Període 3 20/12/2012 - 18/1/2013 152 kWh 

 

Període 4 18/2/2013 - 19/2/2013 351 kWh 

 

Període 5 19/2/2013 - 19/3/2013 63 kWh 

 

Període 6 19/3/2013 - 21/4/2013 349 kWh 

TOTAL novembre 2012 a abril 2013 1490 kWh 

    

    DADES AIGUA 
  

    POTÈNCIA 

CONTRACTADA:  --- 

 PERÍODE DE FACTURACIÓ --- 

 

    

 

PERÍODE DATES CONSUM 

 

Període 1 13/02/12 64 m3 

 

Període 2 16/05/12 66 m3 

 

Període 3 13/08/12 67 m3 

 

Període 4 15/11/12 41 m3 

 

Període 5 24/01/13 26 m3 

 

Període 6 21/03/13 27 m3 

TOTAL febrer 2012 a març 2013 291 m3 

 

 

Segon Segona: 

 

OCUPANTS 2 

         

           TIPUS CUINA BANY.PRAL BANY SAFAREIG MENJADOR HAB.1 HAB.2 HAB.3 REBEDOR 

                    

REFORMES des del 1998 SI SI NO SI SI NO NO SI NO 

CANVI CARPINTERIA SI SI SI SI SI SI SI  NO 

 

INSONORITZACIÓ NO NO NO NO NO NO NO 

 

NO 

AÏLLAMENT TÉRMIC  NO NO NO NO NO NO NO 

 

NO 

ACABAT TERRA Ceràmic Ceràmic Ceràmic Ceràmic Parquet Parquet Parquet 

 

Parquet 

ACABAT PARETS Ceràmic Ceràmic Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura 

 

Pintura 

TIPUS DE PROTECCIÓ 

SOLAR __ __ __ __ Persiana Persiana Persiana 

 

__ 

AIREJANT D'AIXETA SI SI SI __ __ __ __ __ __ 

TIPUS D'ILUMINACIÓ Halogen Halogen Halogen Fluorescent Halogen Halogen Halogen 
 

Halogen 

  
 

        

           OBSERVACIONS 

       CUINA: vitroceràmica 

       Persiana tradicional amb corda 

       Finestra d'alumini amb doble vidre i càmera 5mm 

Unió  del  menjador  amb  l’hab.3 

        

 

Tercer Primera: 

 

OCUPANTS 2 

         

           

           TIPUS CUINA BANY.PRAL BANY SAFAREIG MENJADOR HAB.1 HAB.2 HAB.3 REBEDOR 

                    

REFORMES des del 1998 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

CANVI CARPINTERIA SI SI SI SI SI SI SI SI NO 

INSONORITZACIÓ NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

AÏLLAMENT TÉRMIC  NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

ACABAT TERRA Ceràmic Ceràmic Ceràmic Ceràmic Parquet Parquet Parquet Parquet Parquet 

ACABAT PARETS Ceràmic Ceràmic Pintura Pintura Paper Paper Paper Paper Paper 

TIPUS DE PROTECCIÓ 

SOLAR __ __ __ __ Persiana Persiana Persiana Persiana __ 

AIREJANT D'AIXETA SI SI SI __ __ __ __ __ __ 

TIPUS D'ILUMINACIÓ Halogen Halogen Halogen Fluorescent Halogen Halogen Halogen Halogen Halogen 

  
 

        

           OBSERVACIONS 

       CUINA: forn de gas i escalfador 

       Persiana tradicional amb corda 

       Finestra d'alumini amb doble vidre i càmera 5mm 
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Tercer Segona: 

 

OCUPANTS 2 

         

           TIPUS CUINA BANY.PRAL BANY SAFAREIG MENJADOR HAB.1 HAB.2 HAB.3 REBEDOR 

                    

REFORMES des del 1998 SI SI NO SI SI NO NO SI NO 

CANVI CARPINTERIA SI SI SI SI SI SI SI 

 

 NO 

INSONORITZACIÓ NO NO NO NO NO NO NO 

 

NO 

AÏLLAMENT TÉRMIC  NO NO NO NO NO NO NO 

 

NO 

ACABAT TERRA Ceràmic Ceràmic Ceràmic Ceràmic Parquet Parquet Parquet 

 

Parquet 

ACABAT PARETS Ceràmic Ceràmic Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura 

 

Pintura 

TIPUS DE PROTECCIÓ 

SOLAR __ __ __ __ Persiana Persiana Persiana 

 

__ 

AIREJANT D'AIXETA SI SI SI __ __ __ __ __ __ 

TIPUS D'ILUMINACIÓ Halogen Halogen Halogen Fluorescent Halogen Halogen Halogen 
 

Halogen 

  
 

        

           OBSERVACIONS 

       CUINA: vitroceràmica 

       Persiana tradicional amb corda 

       Finestra d'alumini amb doble vidre i càmera 5mm 

 

        

 

Quart Primera: 

 

OCUPANTS 1 

         

           TIPUS CUINA BANY.PRAL BANY SAFAREIG MENJADOR HAB.1 HAB.2 HAB.3 REBEDOR 

                    

REFORMES des del 1998 SI SI NO SI SI NO NO SI NO 

CANVI CARPINTERIA SI SI SI SI SI SI SI 

 

 NO 

INSONORITZACIÓ NO NO NO NO NO NO NO 

 

NO 

AÏLLAMENT TÉRMIC  NO NO NO NO NO NO NO 

 

NO 

ACABAT TERRA Ceràmic Ceràmic Ceràmic Ceràmic Parquet Parquet Parquet 

 

Parquet 

ACABAT PARETS Ceràmic Ceràmic Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura 

 

Pintura 

TIPUS DE PROTECCIÓ 

SOLAR __ __ __ __ Persiana Persiana Persiana 

 

__ 

AIREJANT D'AIXETA SI SI SI __ __ __ __ __ __ 

TIPUS D'ILUMINACIÓ Halogen Halogen Halogen Fluorescent Halogen Halogen Halogen 
 

Halogen 

  
 

        

           OBSERVACIONS 

       CUINA: forn de gas i escalfador 

       Persiana tradicional amb corda 

       Finestra d'alumini amb doble vidre i càmera 5mm 

 

        

Quart Segona: 

 

Pis  sense  dades:  pis  d’actual  lloguer 

 

Cinquè Primera: 

 

OCUPANTS 2 

         

           

           TIPUS CUINA BANY.PRAL BANY SAFAREIG MENJADOR HAB.1 HAB.2 HAB.3 REBEDOR 

                    

REFORMES des del 1998 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

CANVI CARPINTERIA SI SI SI SI SI SI SI SI NO 

INSONORITZACIÓ NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

AÏLLAMENT TÉRMIC  NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

ACABAT TERRA Ceràmic Ceràmic Ceràmic Ceràmic Parquet Parquet Parquet Parquet Parquet 

ACABAT PARETS Ceràmic Ceràmic Pintura Pintura Paper Paper Paper Paper Paper 

TIPUS DE PROTECCIÓ 

SOLAR __ __ __ __ Persiana Persiana Persiana Persiana __ 

AIREJANT D'AIXETA SI SI SI __ __ __ __ __ __ 

TIPUS D'ILUMINACIÓ Halogen Halogen Halogen Fluorescent Halogen Halogen Halogen Halogen Halogen 

  
 

        

           OBSERVACIONS 

       CUINA: forn de gas i escalfador 

       Persiana tradicional amb corda 

       Finestra d'alumini amb doble vidre i càmera 5mm 
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Cinquè Segona: 

 

Pis sense dades. Els inquilins no van voler participar. 

 

Sisè Primera:  

 

OCUPANTS 2 

         

           TIPUS CUINA BANY.PRAL BANY SAFAREIG MENJADOR HAB.1 HAB.2 HAB.3 REBEDOR 

                    

REFORMES des del 1998 SI SI NO SI SI NO NO SI NO 

CANVI CARPINTERIA SI SI SI SI SI SI SI 

 

 NO 

INSONORITZACIÓ NO NO NO NO NO NO NO 

 

NO 

AÏLLAMENT TÉRMIC  NO NO NO NO NO NO NO 

 

NO 

ACABAT TERRA Ceràmic Ceràmic Ceràmic Ceràmic Parquet Parquet Parquet 

 

Parquet 

ACABAT PARETS Ceràmic Ceràmic Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura 

 

Pintura 

TIPUS DE PROTECCIÓ 

SOLAR __ __ __ __ Persiana Persiana Persiana 

 

__ 

AIREJANT D'AIXETA SI SI SI __ __ __ __ __ __ 

TIPUS D'ILUMINACIÓ Halogen Halogen Halogen Fluorescent Halogen Halogen Halogen 
 

Halogen 

  
 

        

           OBSERVACIONS 

       CUINA: forn de gas i escalfador 

       Persiana tradicional amb corda 

       Finestra d'alumini amb doble vidre i càmera 5mm 

 

        

 

Sisè segona: 

 

Pis sense dades. Els inquilins no hi van participar.  

 

 

 

 

 

 

RECULL DE DADES URBANÍSTIQUES 
 

 

 

INFORMACIÓ URBANISTICA 

  CLAU 13E 

QUALIFICACIÓ Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 13a 

ÀMBIT CEIXAMPLE 

PLA Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de Barcelona 

TIPUS D'ORIENTACIÓ Alineacions a vial 

EDIFICABILITAT 2,20m2st/m2s 

FAÇANA MINIMA 8m 

USOS Habitatge, comercial, oficines 

SUPERFICIE MINIMA -- 

OCUPACIÓ   

SEPARACIONS 3m F.anterior 

FONDÀRIES   

ALÇADES pb+5 

DENSITAT 220hab/ha 
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A.6: QUADRE D’AMIDAMENTS 
 
C SC P Designació amidament Detall 

amidament 
Parts 
Iguals 

Q. Parcial Q. Total 

1 ENDERROCS 
 1.1 Enderrocs Coberta 
  1.1.1 M2 d'enderroc de coberta plana 

transitable, ventilada, composta per 
capa de formació de pendents de 
envanets de sostre mort, taulell ceràmic 
perforat, capes de morter i ciment de 
regularització i protecció, 
impermeabilitzant i capes separadores, 
i acabat de paviment ceràmic. Executat 
amb martell neumàtic i carga manual 
de runes sobre contenidor.  103,46 1 103,46 103,46 

  1.1.2 M2 d'enderroc de coberta plana no 
transitable, ventilada, autoprotegida, 
composta per capa de formigó de 
pendents, taulell alleugerat, taulell 
ceràmic buit, capes de morter de 
ciment de regularització i protecció i 
capa d'impermeabilització, mitjançant 
martell neumàtic i carga manual de 
runes sobre camió o contenidor. 21,56 1 21,56 21,56 

  1.1.3 Unitats d'enderroc d'encavallada de 
fusta lleugera, de 6m de llum entre 
recolzaments, amb mitjans manuals i 
moto serra. Carga manual de runes 
sobre contenidor. 1 encavallada 6 6 6 

  1.1.4 M2 de desmuntatge de coberta de teula 
àrab i elements de fixació, col·locada 
amb morter a menys de 20m d'alçada, 
en coberta a quatre aigües amb 
pendent mitja del 30%, amb mitjans 
manuals i carga sobre contenidor. (4,34x6,65)/2 4 14,43 57,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C SC P Designació amidament Detall 

amidament 
Parts 
Iguals 

Q. Parcial Q. Total 

 1.2 Enderrocs de parets i envans 
  1.2.1 M3 d'enderroc de mur de fàbrica de 

maó ceràmic perforat, amb mitjans 
manuals i carga de runes a contenidor. 

Planta baixa 
26,91x2,3x0,1
5 
2,7x2,3x0,15 
 
Planta Tipus 
12,49x2,7x0,1
5 
 
Planta àtic 
4,08x2,5x0,15 
0,5x2,10x0,15 
 
Coberta 
0,8x2,1x0,15 

 
1 
1 
 
 
1 
 
 
1 
2 
 
 
1 

 
9,27 
0,93 
 
 
30,35 
 
 
1,48 
0,315 
 
 
0,252 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42,6 

  1.2.2 M2 d'enderroc d'envà interior ceràmic 
revestit, format per maó buit doble de 
9cm de gruix, amb mitjans manuals i 
carga manual sobre contenidor o 
camió. 

Planta baixa 
3,45x2,30 
 
Planta tipus 
8,25x2,70 
 
A deduir 
0,80x2,10 

 
1 
 
 
6 
 
 
-7 

7,90 
 
 
133,7 
 
 
-6,7 134,9 

  1.2.3 M2 d'enderroc d'envà interior ceràmic 
revestit format per maó buit senzill de 
5cm de gruix amb mitjans manuals i 
carga manual sobre contenidor o 
camió.  

Planta baixa 
8,83x4,4 
3,64x2,3 
 
Altell 
7,34x2,50 
 
Planta tipus 
35,65x2,70 
27,73x2,70 
 
Planta àtic 
16,96x2,70 
23,60x2,70 
 
A deduir 
0,80x2,10 

1 
1 
 
 
1 
 
 
6 
6 
 
 
1 
1 
 
 
-97 

38,85 
8,37 
 
 
18,35 
 
 
577,53 
449,23 
 
 
45,79 
63,72 
 
 
-162,96 1038,88 
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C SC P Designació amidament Detall 

medició 
Parts 
Iguals 

Q. Parcial Q. Total 

 1.3 Enderrocs d'escales de formigó armat 
  1.3.1 M2 d'enderroc de llosa d'escala de formigó 

armat, de 25cm de gruix i escalons, amb 
mitjans manuals, martell neumàtic i equip 
d'oxitall i carga manual de runes sobre 
camió o contenidor. 

0,28x0,9 
0,18x0,9 
0,28x0,75 
0,18x0,75 

34 
35 
15 
16 

8,57 
5,67 
3,15 
2,16 19,55 

 1.4 Enderrocs de sostres 
  1.4.1 M2 d'enderroc de forjat de formigó armat de 

29 a 32cm de gruix amb mitjans manuals, 
martell neumàtic i equip oxitall, amb carga 
manual sobre camió o contenidor.  

Planta 
baixa 
(0,2x2,59)+ 
(0,64x3,51)  1 5,52 5,52 

 1.5 Enderroc paviments 
  1.5.1 M2 d'aixecament de paviment existent 

interior de l'edifici, de parquet flotant de 
fusta, multicapa, amb assemblatge 
mitjançant adhesiu i col·locades amb mitjans 
manuals i carga manual de runes sobre 
camió o contenidor. 

Pisos 
planta tipus 
8,92 
(medició 
gràfica) 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
8,92 

 
 
 
 
 
8,92 

  1.5.2 M2 d'enderroc de paviment ceràmic existent 
en el interior de l'edifici, de rajola catalana i 
picat de material d'adhesió, amb mitjans 
manuals i carga manual de runes sobre 
camió o contenidor.  

 
Pisos 
planta tipus 
i àtics 
40,41 
(medició 
gràfica) 1 40,41 40,41 

 1.6 Desmuntatge  d'aparells sanitaris 
  1.6.1 Unitats de rentamans amb pedestal, aixetes 

i accessoris. Amb mitjans manuals i carga 
del material desmuntat sobre camió o 
contenidor. 1 29 29 29 

  1.6.2 Unitats de inodors de tanc baix i accessoris. 
Amb mitjans manuals i carga del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. 1 29 29 29 

  1.6.3 Unitats de bidet monobloc i accessoris. Amb 
mitjans manuals i carga del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. 1 27 27 27 

  1.6.4 Unitats de banyera acrílica, aixetes i 
accessoris. Amb mitjans manuals i carga del 
material desmuntat sobre camió o 
contenidor. 1 27 27 27 

 

 

 

 

C SC P Designació medició Detall 
amidament 

Parts 
Iguals 

Q. Parcial Q. Total 

 1.7 Desmuntatge de cuines 
  1.7.1 M de desmuntatge de conjunt de 

mobiliari de cuina i accessoris, amb 
mitjans manuals i carga manual del 
material desmuntat sobre camió o 
contenidor.  

Cuines Baixos 
1,67+1,60+1,6
7 
 
Cuines planta 
tipus 
2,61+1,30+1,8
0 
 
Cuines àtics 
4,95 

1 
 
 
 
 
 
12 
 
 
2 

 
 
4,94 
 
 
 
 
 
68,52 
 
 
9,90 83,36 
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C SC P Designació amidament Detall 
amidament 

Parts 
Iguals 

Q. 
Parcial 

Q. 
Total 

2 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 
 2.1 Escales 
  2.1.1 M2 de llosa d'escala de formigó armat de gruix 

15cm amb escaló de formigó, realitzada amb 
formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central i 
abocat amb cubilot, acer UNE-EN 10080 
B500S, una quantia de  18kg/m2 de muntatge 
i desmuntatge de sistema d'encofrat 
recuperable de fusta.  

0,9x0,28 
0,9x0,18 

13 
14 

3,28 
2,27 5,55 

 2.2 Sostres     
  2.2.1 M2 de sostre unidireccional de formigó armat, 

horitzontal, d'alçada lliure entre plantes de fins 
a 3m, de gruix 30cm (25+5), realitzat amb 
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en la central i 
abocat amb cubilot, volum total de formigó 
0,106m3/m2, i acer UNE-EN 10080 B500S 
amb una quantia total de 2kg/m2, sobre un 
sistema d'encofrat parcial; bigueta pretesada, 
revoltó de formigó alleugerat de 60x20x25cm, 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø5-5 B500T 
6x2,2, en capa de compressió. No s'inclou 
repercussió de pilars i bigues. 1x3,45 1 3,45 3,45 

  2.2.2 M2 llosa massissa de formigó armat 
horitzontal, de gruix 25cm amb formigó armat 
HA-25/B/20/IIa fabricat a la central i abocat 
amb cubilot. Acer UNE-EN 10080 B500S, 
quantia de 22Kg/m2 amb muntatge i 
desmuntatge del sistema de encofrat de fusta. 
Alçada lliure entre plantes de fins a 3m. No 
inclou repercussió de pilars.  0,9x0,9 2 1,62 1,62 

  2.2.3 Unitats d'anclatge químic estructural realitzat 
sobre formigó de resistència característica 
mínima de 20N/mm2 mitjançant trepant de 
12mm de diàmetre i 85mm de profunditat, 
ompliment del orifici amb morter fluid de dos 
components a base de resina epoxi i posterior 
inserció de vareta enroscada amb rosca i 
volandera d'acer galvanitzat qualitat 5,8 
segons UNE-EN ISO 898-1, de 10mm de 
diàmetre i 140mm de longitud. 3,45/0,5 7 7 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

C SC P Designació amidament Detall 
amidament 

Parts 
Iguals 

Q. Parcial Q. Total 

3 OBRA 
 3.1 Parets 
  3.1.1 m2 de paret de fabrica de maó buit de 

15cm de gruix presa amb morter CP 
1:6. 

Planta baixa 
9,90x2,30 
 
Planta altell 
3,45x2,50 
 
Planta coberta 
0,80x2,15 
 
A deduir 
0,80x2,10 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
-1 

22,77 
 
 
8,62 
 
 
1,72 
 
 
-1,68 31,43 

 3.2 Envans de fusta     
  3.2.1 M2 d'envà de fusta de 14cm de gruix, 

conformat amb planxes de fusta DM 
ignífug e hidròfug, de 19mm de gruix, 
fixada sobre perfileria de muntants de 
fusta de pi, separats cada 600mm, 
fixats mecànicament. Aïllant acústic de 
plaques de lli de 10cm de gruix. Inclou 
pas d'instal·lacions, forats i obertures 
tècniques. 

Planta tipus 
15,59x2,7 
 
Planta àtic 
9,04x2,70 
 
A deduir 
0,80x2,10 

6 
 
 
1 
 
 
-12 

252,56 
 
 
24,40 
 
 
-20,16 256,80 

  3.2.2 M2 d'envà de fusta de 8cm de gruix, 
conformat amb planxes de fusta DM 
ignífug e hidròfug, de 19mm de gruix, 
fixada sobre perfileria de muntants de 
fusta de pi, separats cada 600mm, 
fixats mecànicament. Aïllant acústic de 
plaques de lli de 4cm de gruix. Inclou 
pas d'instal·lacions, forats i obertures 
tècniques. 

Planta baixa 
14,95x2,30 
 
Planta tipus 
42,54x2,70 
 
Planta  àtic 
29,58x2,70 
 
A deduir 
0,80x2,10 
1,20x2,10 

1 
 
 
6 
 
 
1 
 
 
-66 
-6 

34,38 
 
 
737,75 
 
 
79,65 
 
 
-110,88 
15,12 725,78 
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C SC P Designació amidament Detall 
amidament 

Parts 
Iguals 

Q. Parcial Q. Total  

4 COBERTES 

 4.1 Cobertes planes     

  4.1.1 M2 de coberta plana, no transitable, no 
ventilada, enjardinada semi-extensiva, 
tipus convencional, pendents del 1% al 
5%, composta de: formació de 
pendents mitjançant formigó cel·lular de 
ciment escumat, a base de ciment CEM 
II/A-P 32,5 R i additiu alleugerant, 
resistència a compressió major o igual 
a 0,2MPa, amb un gruix mig de 10cm. 
Aïllament tèrmic de panell rígid de llana 
mineral soldable de 50 mm de gruix., 
impermeabilització monocapa adherida 
mitjançant lamina de betum modificada 
amb elastòmer SBS tipus LBM-50/G 
Interpuma   Parking   de   ‘’Grupo   Puma’’,  
de superfície autoprotegida , totalment 
adherida amb bufador. La capa 
separadora sota protecció és un 
geotèxtil no teixit compost per fibres de 
polièster unides per foradament amb 
una resistència a tracció longitudinal de 
2kN/m, i una transversal de 2kN/m, 
resistència CBR a punxonament de 
0,4kN i una massa superficial de 
200g/m2. La capa drenant i retenidora 
estan compostes per un geotèxtil de 
polipropilè-polietilè (160g/m2) . La capa 
d’acabat   de   protecció   és un base de 
substrat orgànic, acabada amb roca 
volcànica i plantes aromàtiques 
variades. 6,65x6,65 1 13,30 13,30 

  4.1.2 M2 de coberta plana transitable, no 
ventilada, amb terra flotant sobre 
suports   tipus   ‘’plots’’,   tipus  
convencional, amb pendent del 1%al 
5%, per tràfic peatonal privat, composta 
de: formació de pendents amb formigó 
cel·lular de ciment escumat, a base de 
ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu 
alleugerant, resistència a compressió 
major o igual a 0,2MPa, amb un gruix 
mig de 10cm. Aïllament tèrmic de 
panell de poliestirè extruït Polyfoam C4 
LJ1250   de   ‘’Knauf   Insulation’’,   de  
superfície llisa i mecanitzat lateral a 
mitja fusta de 600x1250mm i 50mm de 
gruix., resistència a compressió de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>300kPa. Impermeabilització 
monocapa adherida. Lamina 
impermeabilitzant flexible tipus EVAC, 
composta per una doble fulla de 
poliolefina termoplàstica amb acetat de 
vinil etilè, amb ambdues cares 
revestides de fibres de polièster no 
teixides, de 0,8mm de gruix i 600g/m2, 
totalment adherida amb adhesiu 
cementós millorat C2 E. La capa 
separadora és un geotèxtil de 
polipropilè-polietilè (180g/m2). La capa 
de protecció o acabat és un conjunt de 
rajoles de terratzo per ús exterior, amb 
acabat texturitzat, de resistència a 
flexió T, carga de ruptura 4, resistència 
al desgast per abrasió B, de mides 
40x40cm, color beige recolzades sobre 
suports del conjunt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103,46 

 4.2 Elements per a cobertes     

  4.2.1 Unitats de boneres metàl·liques de 
diàmetre 15cm. 

Coberta 
4 
Àtics 
4 
Patis ventilació 
2 
Pati d'illa 
1 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

4 
 
4 
 
2 
 
1 11 
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C SC P Designació amidament Detall 
amidament 

Parts 
Iguals 

Q. Parcial Q. Total 

5 REVESTIMENTS 
 5.1 Arrebossats 
   M2 de morter monocapa per espais interiors 

tècnics Propam Revat Base, amb acabat 
raspat i color natural.  

Soterrani 
6,90x2x2,50 
 
Comptadors 
2,77x2x2,5 

 
1 
 
 
1 

48,35 
 
 
18,40 66,75 

 5.2 Enguixats     
  5.2.1 M2 d'enguixat reglejat sobre parament 

vertical interior, alçada inferior a 3m amb 
guix tipus B1.  

Pis 1 
80,58x2,80 
Pis 2 
33,02x2,80 
Pis 3 
50,06x2,80 
Pis àtic 
66,33x2,80 
 
A deduir 
0,80x2,10 
1,80x1,50 
1,25x1,30 
1,30x0,65 
1,30x1,30 
1,25x1 
0,75x2,10 
1,20x2,10 
0,4x0,60 
1,4x2,1 
1x0,9 

 
6 
 
6 
 
6 
 
2 
 
 
-62 
-14 
-12 
-20 
-26 
-14 
-6 
-14 
-6 
-2 
-2 

1353,74 
 
554,74 
 
841,01 
 
371,45 
 
 
-104,16 
-37,80 
-19,50 
-16,90 
-43,94 
-17,50 
-9,45 
-32,72 
-1,44 
-5,88 
-1,80 2829,85 

  5.2.2 M2 d'enguixat reglejat sobre parament 
vertical interior, alçada superior a 3m amb 
guix tipus B1.  

z.comú 
38,34x2,80 
13x2,30 
 
Escala 
8,16x2,50 
 
Pati de llum 
8,82x3 
 
A deduir: 
1,30x1,30 
1,30x0,65 
3,4x2,02 
0,8x2,10 
0,75x2,1 

1 
1 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
-20 
-2 
-2 
-19 
-1 

107,35 
29,90 
 
 
142,80 
 
 
211,68 
 
 
-33,80 
-1,69 
-13,74 
-31,92 
-1,57 409,01 

 
 
 

C SC P Designació amidament Detall 
amidament 

Parts 
Iguals 

Q. Parcial Q. Total 

 5.3 Pintura     

  5.3.1 M2 de pintura plàstica gamma Colores del 
Mundo per interiors, acabat mate, color 
Almendra Palida, de pintures Bruguer.  
Alçada màxima 3m. 

Habitatge 1 
48,35 
Habitatge2 
13,94 
Habitatge 3 
14,34 
Habitatge 
àtic 
29,64 
 
A deduir 
2,17x0,94 
3,99 
2,12x1,20 
0,9x1 
0,9x1,25 
1,3x1,3 
1,25x1,25 
1,2x0,6 
1,05x1,2 
0,6x0,4 
1,30x1,30 

 
6 
 
6 
 
6 
 
2 
 
 
-46 
-6 
-2 
-2 
-2 
-6 
-12 
-12 
-6 
-6 
-6 

 
290,10 
 
83,64 
 
86,04 
 
59,28 
 
 
-93,83 
-23,94 
-5,09 
-1,80 
-2,25 
-10,14 
-18,75 
-8,64 
-7,56 
-1,44 
-10,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1269,79 

  5.3.2 M2 de pintura plàstica gamma Colores del 
Mundo per interiors, acabat mate, color 
India Melocotón, de pintures Bruguer. 
Alçada màxima 3m 

Habitatge 1 
91,45 
Habitatge2 
64,15 
Habitatge 3 
78,62 
Habitatge 
àtic 
102,79 
 
A deduir 
2,17x1,04 
2,17x0,94 
0,8x2,10 
2,15x0,75+0,
85x0,45 
2,17x1,30 
2,17x1,54 
1,80x1,50 
1,20x1,05 
1,20x0,6 
1,30x1,30 
1,2x0,6 
1,25x1,25 

6 
 
6 
 
6 
 
2 
 
 
-20 
-54 
-6 
 
-12 
-6 
-4 
-14 
-18 
-6 
-6 
-2 
-2 

548,69 
 
384,89 
 
471,74 
 
205,58 
 
 
-45,14 
-110,15 
-10,08 
 
-23,94 
-16,93 
-13,35 
-37,80 
-22,68 
-4,32 
-10,14 
-1,44 
-3,125 1311,8 

  5.3.3 M2 de pintura plàstica gamma Colores del 
Mundo per interiors, acabat mate, color 

Habitatge 1 
39,98 

 
6 

 
239,90 
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Blanco Hueso, de pintures Bruguer.  Alçada 
màxima 3m. 

Habitatge2 
8,59 
Habitatge 3 
13,60 
Habitatge 
àtic 
28,19 
 
A deduir 
1,30x1,30 
1,562 
0,72 
2,04 
0,8x2,10 

 
6 
 
6 
 
2 
 
 
-6 
-2 
-2 
-6 
-6 

 
51,57 
 
81,65 
 
56,39 
 
 
-10,14 
-3,24 
-1,44 
-12,24 
-10,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
392,48 

  5.3.4 M2 de pintura plàstica gamma Colores del 
Mundo per interiors, acabat mate, color 
Piña, de pintures Bruguer.  Alçada  superior 
a 3m. 

Local 1 
175,65+30,4
3+41,18 
Local 2 
19,69+47,52
+41,18 
 
Altells 
54,25 
 
A deduir: 
0,8x0,9 
0,6x0,65 
0,6x1,20 
1,15x0,75 
2,17x0,94 
3,4x0,94 
2,17x1,04 
2,17x0,94 
3,25x4 

1 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
-2 
-2 
-2 
-4 
-2 
-2 
-2 
-6 
-4 

247,26 
 
 
268,39 
 
 
108,50 
 
 
-1,44 
-0,78 
-1,44 
-3,45 
-4,08 
-23,12 
-4,51 
-12,24 
-52 521,09 

  5.3.5 M2 de pintura plàstica gamma Colores del 
Mundo per interiors, acabat mate, color 
Duna, de pintures Bruguer. Alçada superior 
a 3m. 

Planta baixa  
42,20x3,20 
cota -0,72 
18,60x1,30 
Escala 
18,95x3,20 
Planta tipus 
6,54x3,20 
Planta àtic 
22,74 x3,20 
 
A deduir: 
34,65 

1 
 
1 
 
1 
 
6 
 
2 
 
 
-1 

135,04 
 
24,18 
 
60,64 
 
20,93 
 
72,77 
 
 
-34,65 456,32 

 5.4 Alicatat i aplacat     

  5.4.1 M2 d'aplacat de parament vertical interior 
d'alçada inferior a 3m amb rajola de gres 
porcellànic premsat amb acabat llis, de 

 
Pis 1 
(2,18x2,8x2)

 
 
 

 
 
 

 
 
 

mides19,30x120cm de la sèrie Casona 
Castaño de la gamma Par-Ker de 
Porcelanosa, col·locades amb adhesiu per a 
rajola ceràmica C2 TE i fixades amb morter 
de ciment M5 de 3cm de gruix amb beurada 
de color blanc colorejada amb la mateixa 
tonalitat de les peces. 

+(0,95x0,2x2
) 
(2,15x2,8x2) 
+(0,8x0,2x2) 
 
 
 
Pis2 
1,8x2,8x2 
 
Pis3 
1,65x2,8x2 
 
Pis àtic 
2,24x2,8x2 
 
A deduir: 
1,05x1,1 
0,6x0,4 
0,9x0,9 
2,17x0,94 

 
 
6 
 
 
6 
 
6 
 
 
6 
 
 
2 
 
 
-12 
-6 
-2 
-12 

 
 
49,96 
 
 
74,26 
 
60,48 
 
 
55,44 
 
 
25,09 
 
 
-13,86 
-1,44 
-1,62 
-24,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
223,73 

  5.4.2 M2 d'aplacat de parament vertical interior 
d'alçada inferior a 3m amb rajola de gres 
porcellànic premsat amb acabat llis, de 
mides31,60x31,60cm de la sèrie Arizona 
Brick de la gamma Stone-Ker de 
Porcelanosa, color Arena SR col·locades 
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE i 
fixades amb morter de ciment M5 de 3cm 
de gruix amb beurada de color blanc 
colorejada amb la mateixa tonalitat de les 
peces. 

Pis 1 
(3,29+3,06)x
2,8x2 
 
Pis2 
2,18x2,8x2 
 
Pis3 
2,23x2,8x2 
 
Àtic 
2,76x2,8x2 
 
Bany 
comunitat 
(2,27+1,74)x
2,30x2 
 
Bany local 1 
(2,91+1,77)x
2,3x2 
Bany local 2 
(2,72+1,77)x
2,3x2 
 
A deduir: 
2,17x0,94 
0,8x0,9 
1,15x0,65 
0,81 
1,155 

6 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
-3 
-2 
-1 
-2 
-12 
-14 

213,36 
 
 
73,25 
 
 
74,93 
 
 
30,91 
 
 
 
18,45 
 
 
 
 
21,528 
 
 
20,654 
 
 
-6,12 
-1,44 
-0,39 
-1,62 
-13,86 
-28,56 400,62 
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2,04 
  5.4.3 M2 d'aplacat de parament vertical interior a 

una alçada de 1.20m respecte el nivell del 
parament horitzontal, amb acabat llis, de 
mides 59,60x59,60cm , gamma Stone-Ker 
model Microcemento Blanco SR de 
Porcelanosa, col·locats amb adhesiu per a 
rajola ceràmica C2 TE i fixades amb morter 
de ciment  M5 de 3cm de gruix amb 
beurada de color blanc colorejada amb la 
mateixa tonalitat de les peces. Durant una 
alçada de 1,20m respecte la horitzontal del 
parament horitzontal.  

Planta baixa 
38,34x1,2 
13x1,2 
 
Escala 
8,16x1,20 
 
A deduir  
0,8x2,10 
 
 
 
3,40x2,02 

 
1 
1 
 
 
7 
 
 
-6 
 
 
 
-2 

 
46,01 
15,60 
 
 
68,54 
 
 
-10,08 
 
 
 
-13,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106,33 

 5.5 Fals sostre     

  5.5.1 M2 de fals sostre per a cuines, registrable, 
situat a una alçada menor de 4m, decoratiu, 
format per plaques de guix ignífug, de mides 
1200x600x9,5mm, amb perfilería metàl·lica 
vista.  

Cuina tipus 1 
3,29x3,85 
Cuina tipus 2 
17,23 
Cuina tipus 3 
2,84x2 
Cuina àtic 
3,14x2,77 

 
6 
 
6 
 
6 
 
2 

 
76 
 
103,38 
 
34,08 
 
17,39 

 
230,85 

  5.5.2 M2 de fals sostre per a banys, situat a una 
alçada menor de 4m, decoratiu, format per 
plaques de guix hidròfug, de mides 
1200x600x9,5mm, amb perfilería metàl·lica 
vista.  

Bany pis 1 
2,18x3,29 
3,02x2,15 
Bany pis 2 
2,18x1,80 
Bany pis 3 
1,65x2,23 
Bany àtic 
2,23x2,76 

6 
6 
 
6 
 
6 
 
2 

43,03 
38,96 
 
23,54 
 
22,08 
 
12,31 139,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C SC P Designació amidament Detall medició Parts 
Iguals 

Q. Parcial Q. Total  

6 PAVIMENTS  
 6.1 Paviments ceràmics  
  6.1.1 M2   d’enrajolat   ceràmic   Arizona   Brick   ,  

de 31,5x31,5cm, color Arena SR, de 
gamma Stone-Ker de Porcelanosa, 
amb junta de 1,5-3mm, adherides amb 
morter de ciment M5 de 3cm de gruix i 
rejuntades amb beurada de ciment 
blanc L.BL_V22,5 colorejada amb la 
mateixa tonalitat de les peces.  

Planta Baixa 
M.Graf. 13,90 
 
Planta Àtic 
7,84 
17,75 

 
1 
 
 
2 
2 

13,90 
 
 
15,68 
35,50 65,08 

  6.1.2 M2   d’enrajolat   ceràmic   Natal   ,   de  
43,5x65,9cm, color Marfil, de gamma 
Stone-Ker de Porcelanosa, amb junta 
de 1,5-3mm, adherides amb morter de 
ciment M5 de 3cm de gruix i rejuntades 
amb beurada de ciment blanc 
L.BL_V22,5 colorejada amb la mateixa 
tonalitat de les peces. 

Local 1 
98,30 
 
Local 2 
97,93 

1 
 
 
1 

98,30 
 
 
97,93 196,23 

  6.1.3 M2   d’enrajolat   ceràmic   Microcemento  
Blanco SR , de 59,6x59,6cm, de 
gamma Stone-Ker de Porcelanosa, 
amb junta de 1,5-3mm, adherides amb 
morter de ciment M5 de 3cm de gruix i 
rejuntades amb beurada de ciment 
blanc L.BL_V22,5 colorejada amb la 
mateixa tonalitat de les peces. 

Planta Baixa 
M.Graf: 42,02 
 
Planta Tipus 
8,51 
 
Planta Àtic 
3,38 

 
1 
 
 
6 
 
 
2 

 
42,02 
 
 
51,06 
 
 
6,76 

 
 
 
 
 
 
 
99,84 

  6.1.4 M2   d’enrajolat   ceràmic   Kenya   ,   de  
59,6x59,6cm, color Arena SR, de 
gamma Stone-Ker de Porcelanosa, 
amb junta de 1,5-3mm, adherides amb 
morter de ciment M5 de 3cm de gruix i 
rejuntades amb beurada de ciment 
blanc L.BL_V22,5 colorejada amb la 
mateixa tonalitat de les peces. 

Planta Baixa 
M.Graf: 7,31 1 7,31 7,31 

  6.1.5 M2   d’enrajolat   ceràmic   Casona  
Castaño , de 19,3x120cm, color 
Casona Castaño, de gamma Par-Ker 
de Porcelanosa, amb junta de 1,5-
3mm, adherides amb morter de ciment 
M5 de 3cm de gruix i rejuntades amb 
beurada de ciment blanc L.BL_V22,5 
colorejada amb la mateixa tonalitat de 
les peces. 

Planta Tipus 
23,53+9,65+8,
80 
 
Planta Àtic 
13,05 

 
 
 
 
6 
 
 
 
2 

251,88 
 
 
 
26,10 277,98 

  6.1.6 M2   d’enrajolat   ceràmic   per   escales  
tipus Microcemento Blanco SR , de 
59,6x59,6cm, de gamma Stone-Ker de 
Porcelanosa, amb junta de 1,5-3mm, 
adherides amb morter de ciment M5 de 

Petja Z comu 
0.28x0.9 
Contrapetja Z 
comú 
0.17X0.9 

 
 
 
169 
 

 
 
 
42,59 
 100,64 
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3cm de gruix i rejuntades amb beurada 
de ciment blanc L.BL_V22,5 colorejada 
amb la mateixa tonalitat de les peces. 

Replans Z 
comú 
0.9x0.9 
Petja locals 
0.9x0.25 
Contra petja 
Locals 
0.9x0.18 

171 
 
 
 
16 
 
30 
 
 
32 

26,16 
 
 
 
12,96 
 
6,75 
 
 
5,18 

 6.2 Paviments de fusta     

  6.2.1 M2 de paviment de tarima flotant model 
Glov de Ikea, color clar castany, de 
fusta laminada de 19mm de gruix, 
ensamblades amb adhesiu i 
col·locades a trencajunts sobre làmina 
d'escuma de polietilè d'alta densitat de 
3mm de gruix.  

Planta Tipus 
143,67 
 
Planta Àtic 
56,83 

6 
 
 
2 

862,02 
 
 
113,66 975,68 

 6.3 Altres paviments     
  6.3.1 M2 Subministrament, extensió i 

compactació de base de tot-u, natural o 
artificial, de 10cm de gruix, de 
granulometria màxima 1/3 del gruix de 
capa a estendre, inclòs  
formació dels pendents de desguassos 
i compactació al 95% de l'assaig 
Proctor  
modificat, totalment 

Pati d'illa 
60,55 1 60,55 60,55 

  6.3.2 Paviment continu natural ARIPAQ, amb 
àrid de granulometria 20,  
impermeabilitzat i estabilitzat, amb 
lligant incolor, basat en vidre triturat de 
vidre i  
reactius bàsics amb mida de 20 micres 
en el percentil 50, amb patent europea, 
de 10cm. de  
gruix, estès, anivellat i compactat al 
95% del  
assaig Proctor Modificat, totalment 
acabat, assajat per organisme oficial  
competent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pati d'illa 
60,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C SC P Designació amidament Detall 
amidament 

Parts 
Iguals 

Q. Parcial Q. Total  

7 FUSTERIA   
 7.1 Portes de fusta     

  7.1.1 Unitats de portes per accés privat a 
locals , armaris neteja i soterrani,tipus 
P.I-02/PE-03 d'acabat lacat gris, model 
Mapi d'Artevi, amb mànec estàndard i 
pany amb clau independent. Mides 
0,8x2,1, marc de 7cm. Inclou muntatge 
i ajustat. 1 6 6 6 

  7.1.2 Unitats de portes per interior 
d’habitatges   tipus   P.I-03   d’acabat   de  
faig   vaporitzat,   model   Lisa   T   d’Artevi,  
amb mànec estàndard. Mides 
0,8x2,1m, marc de 7cm. Inclou 
muntatge i ajustat.  1 69 69 69 

  7.1.3 Unitats de portes per accés a 
habitatges tipus P.I-04, de fusta de faig 
vaporitzat  de  model  tipus  Mara  d’Artevi,  
amb mecanisme de pany amb clau 
independent i mànec circular. Mides de 
0,8x2,10m i marc de 8cm reforçat. 
Inclou muntatge i ajustat.   1 22 22 22 

  7.1.4 Unitats de portes per accés a menjador 
d’habitatge   tipus   2,   amb   identificació  
P.I-05, de fusta de faig i mànec 
estàndard, doble batent, amb ala menor 
de   30cm   útils   d’obertura.   Inclou  
muntatge i ajustat. 1 6 6 6 

  7.1.5 Unitats de marc tipus P.I-06 per a 
tancament de forat de 1,40x2,10m de 
7cm de gruix. 1 2 2 2 

 7.2  Portes  d’alumini     
  7.2.1 1 unitat de porta d'accés tipus P.E-01, 

d'alumini lacat negre i vidre d'alta 
resistència per a pas peatonal fluid. 
Mides 2,20x3,50m. Marc general de 
8cm de gruix, amb unions sellades amb 
silicona incolora aïllant. Una única fulla 
batent. Inclòs muntatge i ajustat. 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

  7.2.2 1 unitat de porta d'accés a pati d'illa 
tipus P.E-02, d'alumini lacat negre i 
vidre, tirador d'alumini cromat i pany 
amb clau independent. Tipus Titane SP 
de Technal. Mides 1x2,20m. Inclòs 
muntatge i ajustat. 1 1 1 1 

  7.2.3 2 unitats de porta d'accés als locals 1 2 2 2 
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tipus P.E-04, d'alumini i vidre. Tipus 
Titane SP de Technal. Porta batent, 
amb emmarcat general de vidre per a 
ús d'aparador comercial. Mides 
3,40x3,40m. Inclou muntatge i ajustat. 

  7.2.4 2 unitats de porta tipus balconera, P.E-
05, d'alumini lacat blanc, col·locada 
sobre premarc, amb una fulla batent, de 
mides 0,75x2,10m, elaborada amb 
perfils mitjos, classificació mínima 3  de 
permeabilitat al aire segons UNE.EN 
12207, classificació mínima 8A de 
estanqueïtat, i classificació mínima C4 
al vent, amb caixa de persiana i guies. 1 2 2 2 

  7.2.5 2 unitats de porta tipus balconera, P.E-
05, d'alumini lacat blanc, col·locada 
sobre premarc, amb una fulla batent, de 
mides 1,20x2,10m, elaborada amb 
perfils mitjos, classificació mínima 3  de 
permeabilitat al aire segons UNE.EN 
12207, classificació mínima 8A de 
estanqueïtat, i classificació mínima C4 
al vent, amb caixa de persiana i guies. 1 2 2 2 

 7.3 Portes metàl·liques i tècniques     
  7.3.1 1 unitat de porta per a local de 

comptadors tipus PI-01 de la marca 
Urano. Característiques del model 
PME-2007R2-60: 1 1 1 1 

  7.3.2 1 unitat de porta metàl·lica per accés a 
coberta tipus P.E-07, amb marc 
metàl·lic incrustat, amb doble pany de 
clau independent, resistència al foc RF-
60.  Inclòs muntatge i ajustat.  1 1 1 1 

 7.4  Finestres  d’alumini     
  7.4.1 Unitats de tancament exterior 

practicable tipus FF-01 per a un buit 
d'obra de 250x80cm, amb finestra 
d'alumini lacat negre d'una fulla 
oscil·lant amb perfils mitjos i 
classificació mínima 49A C4 segons 
normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de 
seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

  7.4.2 Unitats de tancament exterior 
practicable tipus FF-02 per a un buit 
d'obra de 115x75cm, amb finestra 
d'alumini lacat gris fosc d'una fulla 
batent amb perfils mitjos i classificació 
mínima 49A C4 segons normes, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i 
cambra d'aire 4+4/8/5mm. 

 
 
1 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

  7.4.3 Unitats de tancament exterior 
practicable tipus FF-03 per a un buit 
d'obra de 180x150cm, amb finestra 
d'alumini lacat gris fosc de tres fulles 
batents amb perfils mitjos i 
classificació mínima 49A C4 segons 
normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de 
seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5mm i 
persiana enrotllable d'alumini lacat 
amb comandament amb cinta i guies 1 14 14 14 

  7.4.4 Unitats de tancament exterior 
practicable tipus  FF-04 per a un buit 
d'obra de 125x125cm, amb finestra 
d'alumini lacat gris fosc de dues fulles 
batents amb perfils mitjos i 
classificació mínima 49A C4 segons 
normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de 
seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5mm i 
persiana enrotllable d'alumini lacat 
amb comandament amb cinta i guies 1 14 14 14 

  7.4.5 Unitats de tancament exterior 
practicable tipus  FF-05 per a un buit 
d'obra de 130x130cm, amb finestra 
d'alumini lacat gris fosc de dues fulles 
batents amb perfils mitjos i 
classificació mínima 49A C4 segons 
normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de 
seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5mm i 
persiana enrotllable d'alumini lacat 
amb comandament amb cinta i guies 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
18 

 
 
 
 
18 

 
 
 
 
18 

  7.4.6 Unitats de tancament exterior 
practicable tipus FI-01 per a un buit 
d'obra de 120x130cm, amb finestra 
d'alumini lacat  gris fosc de dues fulles 
batents amb perfils mitjos i 
classificació mínima 49A C4 segons 
normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de 
seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

  7.4.7 Unitats de tancament exterior 
practicable tipus FI-02 per a un buit 
d'obra de 130x130cm, amb finestra 
d'alumini lacat  gris fosc de dues fulles 
batents amb perfils mitjos i 
classificació mínima 49A C4 segons 
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normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de 
seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5mm. 

 
 
1 

 
 
14 

 
 
14 

 
 
14 

  7.4.8 Unitats de tancament exterior 
practicable tipus FI-03 per a un buit 
d'obra de 130x65cm, amb finestra 
d'alumini lacat  gris fosc d'una fulla 
batent amb perfils mitjos i classificació 
mínima 49A C4 segons normes, 
bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i 
cambra d'aire 4+4/8/5mm. 1 2 2 2 

  7.4.9 Unitats de tancament exterior 
practicable tipus FM-01 per a un buit 
d'obra de 90x80cm, amb finestra 
d'alumini lacat blanc d'una fulla 
oscil·lant amb perfils mitjos i 
classificació mínima 49A C4 segons 
normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de 
seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5mm. 1 2 2 2 

  7.4.10 Unitats de tancament exterior 
practicable tipus FM-02 per a un buit 
d'obra de 65x60cm, amb finestra 
d'alumini lacat blanc d'una fulla 
oscil·lant amb perfils mitjos i 
classificació mínima 49A C4 segons 
normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de 
seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5mm. 1 2 2 2 

  7.4.11 Unitats de tancament exterior 
practicable tipus FM-03 per a un buit 
d'obra de 130x65cm, amb finestra 
d'alumini lacat blanc d'una fulla 
oscil·lant amb perfils mitjos i 
classificació mínima 49A C4 segons 
normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de 
seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5mm. 1 22 22 22 

  7.4.12 Unitats de tancament exterior 
practicable tipus FM-04 per a un buit 
d'obra de 1,05x1,10cm, amb finestra 
d'alumini lacat blanc de dues fulles 
batents amb perfils mitjos i 
classificació mínima 49A C4 segons 
normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de 
seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
12 

  7.4.13 Unitats de tancament exterior 
practicable tipus FM-05 per a un buit 

 
 

 
 

 
 

 
 

d'obra de 1,05x120cm, amb finestra 
d'alumini lacat blanc de dues fulles 
batents amb perfils mitjos i 
classificació mínima 49A C4 segons 
normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de 
seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5mm. 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
12 

  7.4.14 Unitats de tancament exterior 
practicable tipus FM-06 per a un buit 
d'obra de 60x40cm, amb finestra 
d'alumini lacat blanc d'una fulla batent 
amb perfils mitjos i classificació 
mínima 49A C4 segons normes, 
bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i 
cambra d'aire 4+4/8/5mm. 1 12 12 12 

  7.4.15 Unitats de tancament exterior 
practicable tipus FM-07 per a un buit 
d'obra de 90x90cm, amb finestra 
d'alumini lacat blanc de dues fulles 
batents amb perfils mitjos i 
classificació mínima 49A C4 segons 
normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de 
seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5mm. 1 2 2 2 

  7.4.16 Unitats de tancament exterior 
practicable tipus FM-08 per a un buit 
d'obra de 90x125cm, amb finestra 
d'alumini lacat blanc de dues fulles 
batents amb perfils mitjos i 
classificació mínima 49A C4 segons 
normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de 
seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5mm. 1 2 2 2 

  7.4.17 Unitats de tancament exterior 
practicable tipus FM-09 per a un buit 
d'obra de 90x100cm, amb finestra 
d'alumini lacat blanc de dues fulles 
batents amb perfils mitjos i 
classificació mínima 49A C4 segons 
normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de 
seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 7.5 Armaris     

  7.5.1 Metre d'armari de dues portes sense 
altell, d'alçada 2,8m de taulell de 
melamina, d'acabat de portes de 
melamina tipus acabat de faig o similar. 
Tiradors de la casa Blum de color inox 
mate.  

Habitatge 1 
(1.50x3)+2 
Habitatge 2 
1.50 
Habitatge 3 
1.20 

6 
 
6 
 
6 
 

39 
 
9 
 
7.20 
 62.2 
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Àtic 
1.50+2 

2 7 

 7.6 Armaris de cuina     

  7.6.1 Unitats de mòdul de cuina alt de 
90x75x60cm, de dues portes batents 
de melamina de color de referència 
''Arena'' , amb tiradors espolsadors 
(toca-toca) d'acer inoxidable mate.  

Habitatge 1 
1 6 6 6 

  7.6.2 Unitats de mòdul de cuina alt de 
60x75x60cm, de dues portes batents 
de melamina de color de referència 
''Arena'' , amb tiradors espolsadors 
(toca-toca) d'acer inoxidable mate 

Habitatge 1 
1 
Habitatge 2 
1 
Habitatge 3 
3 
Àtic 
2 

6 
 
6 
 
6 
 
2 

6 
 
6 
 
18 
 
4 34 

  7.6.3 Unitats de mòdul de cuina alt de 
90x75x60cm, de dues portes batents 
d'acabat de vidre templat, de melamina 
de color de referència ''Arena'' , amb 
tiradors espolsadors (toca-toca) d'acer 
inoxidable mate. 

Habitatge 1 
1 
Habitatge 2 
1 
Habitatge 3 
1 

6 
 
6 
 
6 

6 
 
6 
 
6 18 

  7.6.4 Unitats de mòdul de cuina baix de 
90x90x60cm, de dues portes batents 
de melamina de color de referència 
''Arena'' , amb tiradors d'unglera, amb 
potes regulables d'alçada.  

Habitatge 1 
3 
Habitatge 2 
1 
Habitatge 3 
1 
Àtic 
1 

6 
 
6 
 
6 
 
2 

18 
 
6 
 
6 
 
2 32 

  7.6.5 Unitats de mòdul de cuina baix de 
60x90x60cm, de dues portes batents 
de melamina de color de referència 
''Arena'' , amb tiradors d'unglera amb 
potes regulables d'alçada. 

Habitatge 1 
1 
Habitatge 2 
1 
Habitatge 3 
1 
Àtic 
3 

 
6 
 
6 
 
6 
 
2 

 
6 
 
6 
 
6 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
24 

  7.6.6 Unitat de calaixera de 30x90x60cm de 
melamina de color de referència 
''Arena'', amb tirador d'unglera amb 
potes regulables d'alçades. 

Habitatge 1 
1 
Habitatge 2 
1 
Habitatge 3 
1 
Àtic 
1 

 
6 
 
6 
 
6 
 
2 

 
6 
 
6 
 
6 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
20 

  7.6.7 Unitats de mòdul de cuina de columna 
de 60x220x60cm, de quatre portes 
batents de melamina de color de 

Habitatge 2 
4 
Àtic 

6 
 
2 

24 
 
4 28 

referència ''Arena'' , amb tiradors 
tubulars amb potes regulables d'alçada. 

2 
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C SC P Designació amidament Detall 
amidament 

Parts 
Iguals 

Q. Parcial Q. Total  

8 INSTAL·LACIONS  

 8.1 Instal·lació d'evacuació i sanejament     

  8.1.1 Metre de xarxa de petita evacuació, 
insonoritzada i resistent al foc, 
encastada  en parament de PVC, sèrie 
B de 110mm de diàmetre i unió amb 
junta elàstica.  

Planta tipus 
39,90 
Planta àtic 
7,10 
Planta baixa 
16,80 

6 
 
2 
 
1 

239,40 
 
14,20 
 
16,80 270,4 

  8.1.2 Metre de baixant circular per a aigües 
pluvials de PVC amb òxid de titani de 
diàmetre 80mm color gris clar. 

 
Secció 
28 2 56 56 

  8.1.3 Metre d'extracció per campanes 
extractores de fums de dimensions 
218x127x304mm, velocitat 2250r.p.m 
caudal de descarga lliure 250m3/h amb 
tram de connexió de tub flexible 
d'alumini.  

Planta tipus 
5,50 
Planta àtic 
3,00 

6 
 
1 

33,00 
 
3,00 36 

 8.2 Instal·lació d'electricitat     
  8.2.1 Metre d'estesa de xarxa elèctrica de 

derivació individual monofàsica per a 
habitatge formada per cables unipolars 
de conductors de coure ES07Z1-K 
(AS) 3G 16mm2, de tensió assignada 
de 450/750V, sota tub protector de 
PVC flexible de 40mm de diàmetre.  

Plantes 
d'habitatges 
351,30 
 

1 
 

 
351,30 

 
351,30 

  8.2.2 Metre d'estesa de xarxa elèctrica de 
derivació individual trifàsica per a 
locals comercials fixada en la 
superfície  del local formada per 
cables unipolars de conductors de 
coure ES07Z1-K (AS) 5G 16mm2, de 
tensió assignada de 450/750V, sota 
tub protector de PVC flexible de 50mm 
de diàmetre. 

 
 
 
 
 
 
Planta Baixa 
950 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
950 

 
 
 
 
 
 
 
950 

  8.2.3 Unitats de xarxa elèctrica de 
distribució interior d'un habitatge 
d'edifici plurifamiliar amb electrificació 
elevada amb les següents estàncies 
mitges: rebedor, passadís, menjador, 
dormitori doble, dormitori senzill, bany, 
cuina. Composta de: CGP, circuits 
interiors amb cablejat sota tub de 
protecció de PVC flexible: c1 c2 c3 c4 
c5. Mecanismes gamma bàsica(tecla o 
tapa i marc) blanc.  

Planta tipus 
3 
Planta àtic 
2 

 
 
 
6 
 
1 

 
 
18 
 
2 20 

  8.2.4  Unitats de xarxa elèctrica de 
distribució interior d'un local comercial 

 
 

 
 

 
 

 
 

d'edifici plurifamiliar amb electrificació 
elevada de superfície mitja de 100m2 
amb CGP, circuits interiors amb 
cablejat sota tub de protecció de PVC 
flexible: c1 c2. Mecanismes gamma 
bàsica(tecla o tapa i marc) blanc.  

 
 
 
 
Planta baixa 
3 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
3 

  8.2.5 Unitats de caixa de protecció i mesura 
CPM1-S2, de fins una intensitat de 
63A per un comptador monofàsic, 
instal·lada en el interior mural per a 
habitatge. 

Habitatges 
20 1 20 20 

  8.2.6 Unitats de caixa de protecció i mesura 
CPM1-S2, de fins una intensitat de 
63A per un comptador monofàsic, 
instal·lada en el interior mural per a 
local comercial. 

Locals  i 
comunitat 
3 1 3 3 

  8.2.7 Unitats de lluminària tipus Downlight 
de 250mm de diàmetre encastada en 
sostre per a dues llums fluorescents 
compactes dobles TC-DEL de 26W 
per a local comercial. 

Locals 
21 2 42 42 

  8.2.8 Unitats de lluminària lineal per 
encastar de 1502x101x87mm per a 
dues llums fluorescent T5 de 80W per 
a local comercial. 14 2 28 28 

  8.2.9 Unitats de lluminària tipus Downlight 
de  210x210x202mm per llums 
fluorescents compactes triples TC-
TELI de 26W rendiment 72% 

Comunitat 
20 1 20 20 

  8.2.10 Unitats de llum de paret de 
125x160x156mm per una llum 
halògena QT 14 clara de 75W 
 

Comunitat 
8 
Locals 
2 
Habitatges 
6 
H. àtics 
4 

1 
 
1 
 
6 
 
1 

8 
 
2 
 
36 
 
4 50 

  8.2.11 Unitats de lluminària tipus Downlight 
encastada de sostre de 110mm de 
diàmetre per a una llum halògena QR-
CBC51 de 50W 

Planta tipus 
51 
Planta àtic 
36 

6 
 
1 

306 
 
36 342 

  8.2.12 Unitats de detector de moviment 
infraroig automàtic i manual per a una 
potència màxima de 400W amb angle 
de detenció de 180º i llargada 10m  

Planta baixa 
3 
Plantes 
d'habitatges 
1 

1 
 
 
7 

3 
 
 
7 10 

 8.3 Instal·lació de lampisteria     
  8.3.1 Unitats de bateria de comptadors     
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divisionaris per a abastir d'aigua 
potable. D'acer galvanitzat de 2 1/2 '' 
DN63mm i sortides amb connexió 
embridades per a centralització d'un 
màxim de 24 comptadors de 3/4'' de 
DM20mm en dues files i quadre de 
classificació. 

 
 
 
 
Planta 
soterrani 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

  8.3.2 Metre de canonada per a instal·lació 
interior de lampisteria encastada en 
parament formada per tub de coure 
rígid sèrie 5, de 20mm de diàmetre 
exterior PN=6atm 

Planta baixa 
22,05 
Planta tipus 
192,30 
Planta àtic 
155,88 
Muntants i 
derivacions 
462,15 

1 
 
6 
 
1 
 
 
1 

22,05 
 
1155,60 
 
155,88 
 
 
462,15 1795,68 

  8.3.3 Unitats de instal·lació interior de 
lampisteria de bany amb dotació per 
inodor, lavabo doble, banyera i bidet, 
realitzada amb coure rígid per a xarxa 
d'aigua freda i calenta.  

Planta tipus 
2 
Plantes àtics 
2 

6 
 
1 

12 
 
2 14 

  8.3.4 Unitats de instal·lació interior de 
lampisteria de bany amb dotació per 
inodor, lavabo i dutxa, realitzada amb 
coure rígid per a xarxa d'aigua freda i 
calenta.   

Planta baixa 
3 
Plantes tipus 
2 

1 
 
6 

3 
 
12 15 

  8.3.5 Unitats de instal·lació de lampisteria per 
a cuines amb dotació d'aigüera, presa i 
clau de pas per a rentadora , realitzada 
amb coure rígid per a xarxa d'aigua 
freda i calenta.   

Planes tipus 
2 
Planta àtic 
2 

6 
 
1 

12 
 
2 14 

  8.3.6 Unitats de instal·lació de lampisteria per 
a cuines amb dotació d'aigüera, presa i 
clau de pas per a rentadora i 
rentavaixelles , realitzada amb coure 
rígid per a xarxa d'aigua freda i calenta.   

Plantes tipus 
1 6 6 6 

 8.4 Instal·lació de gas     
  8.4.1 Unitat de bateria de comptadors de gas 

natural de pressió màxima d'operació 
(MOP) inferior a 0,05bar, per a 
centralització en armari amb un màxim 
de 20 comptadors de gas tipus G4 en 
cinc columnes situat a la coberta 

 
 
 
 
Planta coberta 
1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1 

  8.4.2 Unitat d'instal·lació interior de gas en 
habitatge d'edifici plurifamiliar, amb 
dotació per als següents aparells: 1 de 
cocció, 1 mixt, de calefacció i A.C.S.; 
realitzada amb canonada de coure, 
amb beina metàl·lica, composta de: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

tram comprès entre la clau d'habitatge i 
la ramificació de la cuina de 18 mm de 
diàmetre i 3 m de longitud, ramificació 
de la cuina de 18 mm de diàmetre i 3 m 
de longitud, ramificació de l'aparell o 
aparells de calefacció i de A.C.S. de 18 
mm de diàmetre i 3 m de longitud. 

 
 
 
Planta tipus 
3 
Planta àtic 
2 

 
 
 
 
6 
 
1 

 
 
 
 
18 
 
2 

 
 
 
 
 
 
20 

 8.5 Instal·lació  de calefacció i plaques solars     
  8.5.1 Unitats de caldera mural a gas natural 

per a calefacció i ACS instantània, per 
ús interior, cambra de combustió 
estanca i tir forçat encès electrònic, 
sense flama pilot, potència útil 
modulant a 8,9 a 24W, cabal d'ACS 
14,1l/min de 740x410x310mm, gamma 
Confort, model Thema Classic F25 de 
Saunier Duval, termòstat d'ambient, 
control on/off, per cable, alimentació 
des de caldera de 82x82x36mm SD 
200 

Planta tipus 
3 
 
Planta àtic 
2 

6 
 
 
1 

18 
 
 
2 20 

  8.5.2 Unitats d'elements de radiadors 
d'alumini tipus Duval de Saunier Duval 
d'emissió calorífica de 1099kcal/h, 
dimensions 571x80x82mm amb 
capacitat d'aigua 0,36litres i 1,43kg de 
pes.   

Planta Tipus 
157 
Planta àtic 
64 

6 
 
2 

942 
 
128 1070 

  8.5.3 Unitats de termo elèctric per al servei 
de A.C.S., mural vertical, resistència 
blindada, capacitat 75 l, potencia 2000 
W, de 758 mm d'altura i 450 mm de 
diàmetre, model Elacell Smart ÉS 75-
1M "JUNKERS'' 

Planta baixa 
2 1 2 2 

  8.5.4 Unitats de captador solar tèrmic format 
per bateria de 5 mòduls, compost 
cadascun d'ells d'un captador solar 
tèrmic plànol, amb panell de muntatge 
vertical de 2099x1099x110mm, 
superfície útil de 2,10m2, rendiment 
òptic de 79,4% i coeficient de pèrdues 
primari 3,49 W/m2K, segons UNE-
EN12975-2, col·locats sobre estructura 
suport per a coberta plana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planta coberta 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
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C SC P Designació amidament Detall 
amidament 

Parts 
Iguals 

Q. Parcial Q. Total 

9 ELECTRODOMÈSTICS , EQUIPS I TELEVISIÖ 

 9.1 Gamma Blanca     

  9.1.1 Unitats de nevera Liehberr CBNPgb 
3956 Premium, color plata. 

Planta Tipus 
3 
Planta àtic 
1 

6 
 
2 

18 
 
2 20 

  9.1.2 Unitats de rentadora encastada Teka 
model LI1060, mides estàndard.  

Planta Tipus 
3 
Planta àtic 
1 

6 
 
2 

18 
 
2 20 

  9.1.3 Unitats de rentavaixelles encastat Teka 
DW41FI amb comandament digital.  

Planta Tipus 
1 

 
6 6 6 

 9.2 Equips de cuina     

  9.2.1 Unitats de campana extractora de 
90cm d'ample, model DPS 90Slim de 
Teka. Color inox. 

Planta Tipus 
1 
Planta àtic 
1 

6 
 
2 

6 
 
2 8 

  9.2.2 Unitats de campana extractora 
encastada en armari, extraible, model 
CNL1 1001  de Teka.  

Planta Tipus 
2 

 
6 

 
12 12 

  9.2.3 Unitats de vitroceràmica digital de 
quatre focs model TR841 de Teka. 

Planta Tipus 
1 
Planta àtic 
1 

6 
 
2 

6 
 
2 8 

  9.2.4 Unitats de vitroceràmica digital de dos 
focs model VT CM30 2P de Teka. 

Planta Tipus 
2 

 
6 

 
12 12 

  9.2.5 Unitats de forn compacte sota 
vitroceràmica, encastat, model HE615 
de Teka. 

Planta Tipus 
3 
Planta àtic 
1 

6 
 
2 

18 
 
2 20 

 9.3 Petit Electrodomèstic     
  9.3.1 Unitats de microones, encastat o sense 

encastar, en funció de la cuina, model 
TMW18Bi de Teka. 

Planta Tipus 
3 
Planta àtic 
1 

6 
 
2 

18 
 
2 20 

 9.4 Ràdio i Televisió     
  9.4.1 Unitats de televisió Led 32'' HD model 

32FA112BK de Blaupunkt.  
Planta Tipus 
3 
Planta àtic 
1 

6 
 
2 

18 
 
2 20 

 
 
 
 

C SC P Designació amidament Detall 
amidament 

Parts 
Iguals 

Q. Parcial Q. Total 

10 APARELLS SANITARIS  

 10.1 Aparells sanitaris     

  10.1.1 Unitats de banyera acrílica model 
Contesa Plus de 170x70cm de Roca. 

Planta Tipus 
2 
Planta àtic 
1 

6 
 
2 

12 
 
2 14 

  10.1.2 Unitats de plat de dutxa i mampara 
de vidre. Model Daiquiri de 
100x80cm, amb mampara de 
1x1.95m i 8mm de gruix.  

Planta baixa 
2 
Planta Tipus 
2 

 
1 
 
6 

 
 
2 
 
12 14 

  10.1.3 Unitats de inodor model Dama Senso 
de Roca.  

Planta baixa 
3 
Planta tipus 
4 
Planta àtic 
1 

 
1 
 
6 
 
2 

 
3 
 
24 
 
2 29 

  10.1.4 Unitats de bidet model Dama Senso 
de Roca Planta tipus 

2 
Planta àtic 
1 

 
 
6 
 
2 

 
 
12 
 
2 14 

  10.1.5 Unitats de pica d'una peça, 
semi.pedestal, model Dama Senso 
550x420mm. 

Planta baixa 
2 
Planta tipus 
3 
Planta àtic 
1 

 
1 
 
6 
 
2 

 
2 
 
18 
 
2 22 

  10.1.6 Unitat de pica d'una peça penjada 
model Diverta de Roca. 

Planta baixa 
1 1 1 1 

  10.1.7 Unitat de pica de dues peces, conjunt 
de model Dama Senso de Roca. 

Planta tipus 
1 6 

 
6 6 

 10.2 Mobiliari de sanitaris     

  10.2.1 Unitats d'armari de 75cm d'alçada i 
80cm d'ample per a pica individual, 
gamma Dama Senso, color lacat de 
fusta clara, amb tiradors d'inox.   

Planta baixa 
2 
Planta tipus 
3 
Planta àtic 
1 

 
1 
 
6 
 
2 

 
2 
 
18 
 
2 22 

  10.2.2 Unitats d'armari de 75cm d'alçada i 
160cm d'ample per a pica individual, 
gamma Dama Senso, color lacat de 
fusta clara, amb tiradors d'inox.   

Planta tipus 
1 6 

 
6 6 
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C SC P Designació amidament Detall 
amidament 

Parts 
Iguals 

Q. Parcial Q. Total 

11 MOBILIARI  

 11.1 Dormitori     

  11.1.1 Unitats de llit doble format per somier 
i potes, d'amplada 140cm, amb 
matalàs inclòs.  

Planta Tipus 
3 
Planta àtic 
1 

6 
 
2 

18 
 
2 20 

  11.1.2 Unitats de llit individual format per 
somier i potes, d'amplada 90cm, amb 
matalàs inclòs. 

Planta Tipus 
2 

 
6 12 12 

  11.1.3 Unitats llitera de doble alçada format 
per somier i potes, d'amplada 90cm, 
amb matalàs inclòs. 

Planta àtic 
1 

 
2 2 2 

  11.1.4 Unitats d'escriptori de fusta amb 
potes d'acer lacat, de 60x100cm. 

Planta àtic 
1 2 2 2 

  11.1.5 Unitats de cadira d'escriptori 
basculant i reclinable.  

Planta àtic 
2 2 4 4 

  11.1.6 Unitats de tauleta ed nit, d'acabat de 
fusta i vidre, de mides 40x40cm.  

Planta tipus 
8 
Planta àtic 
3 

6 
 
2 

 
48 
 
6 54 

 11.2 Menjadors i sales d'estar     

  11.2.1 Unitats de sofà de tres places, 
d'acabat de teixit de tela, marró.  

Planta Tipus 
2 
Planta àtic 
1 

 
6 
 
2 

 
12 
 
2 

 
14 

  11.2.2 Unitats de sofà de dos places, 
d'acabat de teixit de tela, marró. 

Planta Tipus 
2 

 
6 

 
12 12 

  11.2.3 Unitats de butaca, d'acabat de teixit 
de tela, marró. 

Planta Tipus 
2 
Planta àtic 
3 

6 
 
2 

12 
 
6 18 

  11.2.4 Unitats de taula de menjador de 
potes d'inox i taulell de vidre templat, 
diàmetre de 120cm 

Planta Tipus 
1 

 
6 

 
6 6 

  11.2.5 Unitats de taula de fusta lacada de 
140x80cm, per a quatre comensals. 

Planta àtic 
1 2 2 2 

  11.2.6 Unitats de taula de fusta lacada de 
180x100cm, per a sis comensals. 

Planta Tipus 
1 6 6 6 

  11.2.7 Unitats de cadires per a menjador, 
amb recolza espatlles alt, d'acabat de 
tela.  

Planta Tipus 
10 
Planta àtic 
4 

6 
 
2 

60 
 
8 68 

  11.2.8 Unitats de tamborets per a barra,     

amb recolza espatlles baix, d'alçada 
ttoal 70cm, d'acabat de teixit de tela, 
per a cuina-menjador.  

 
Planta tipus 
5 

 
 
6 

 
 
30 

 
 
30 
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A.7: APLICACIÓ DE PREUS 
 

C SC P Detall amidament Preu unitari- € Preu total-€ 
1 ENDERROCS   
 1.1 Enderrocs Coberta   
  1.1.1 103,46m2 d'enderroc de coberta plana transitable, 

ventilada, composta per capa de formació de 
pendents de envanets de sostre mort, taulell ceràmic 
perforat, capes de morter i ciment de regularització i 
protecció, impermeabilitzant i capes separadores, i 
acabat de paviment ceràmic. Executat amb martell 
neumàtic i carga manual de runes sobre contenidor.  28,72 2971,37 

  1.1.2 21,56m2 d'enderroc de coberta plana no transitable, 
ventilada, autopretegida, composta per capa de 
formigó de pendents, taulell alleugerat, taulell 
ceràmic buit, capes de morter de ciment de 
regularització i protecció i capa d'impermeabilització, 
mitjançant martell neumàtic i carga manual de runes 
sobre camió o contenidor. 12,93 278,77 

  1.1.3 6 unitats d'enderroc d'encavallada de fusta lleugera, 
de 6m de llum entre recolzaments, amb mitjans 
manuals i moto serra. Carga manual de runes sobre 
contenidor. 54,79 328,74 

  1.1.4 57,72m2 de desmuntatge de coberta de teula àrab i 
elements de fixació, col·locada amb morter a menys 
de 20m d'alçada, en coberta a quatre aigües amb 
pendent mitja del 30%, amb mitjans manuals i carga 
sobre contenidor. 13,81 797,11 

 1.2 Enderrocs de parets i envans   
  1.2.1 42,60m3 d'enderroc de mur de fàbrica de maó 

ceràmic perforat, amb mitjans manuals i carga de 
runes a contenidor. 116,33 4955,66 

  1.2.2 134.90m2 d'enderroc d'envà interior ceràmic revestit, 
format per maó buit doble de 9cm de gruix, amb 
mitjans manuals i carga manual sobre contenidor o 
camió. 6,13 826,94 

  1.2.3 1038,88m2 d'enderroc d'envà interior ceràmic revestit 
format per maó buit senzill de 5cm de gruix amb 
mitjans manuals i carga manual sobre contenidor o 
camió.  5,01 5204,79 

 1.3 Enderrocs d'escales de formigó armat   
  1.3.1 19,55m2 d'enderroc de llosa d'escala de formigó 

armat, de 25cm de gruix i escalons, amb mitjans 
manuals, martell neumàtic i equip d'oxitall i carga 
manual de runes sobre camió o contenidor. 53,21 

 
1040,25 

 
 

C SC P Detall amidament Preu unitari- € Preu total-€ 

 1.4 Enderrocs de sostres   
  1.4.1 5,52m2 d'enderroc de forjat de formigó armat de 29 a 

32cm de gruix amb mitjans manuals, martell 
neumàtic i equip oxitall, amb carga manual sobre 
camió o contenidor.  68,8 379,78 

 1.5 Enderroc paviments   
  1.5.1 8,92m2 d'aixecament de paviment existent interior de 

l'edifici, de parquet flotant de fusta, multicapa, amb 
ensamblatge mitjançant adhesiu i col·locades amb 
mitjans manuals i carga manual de runes sobre 
camió o contenidor. 7,59 67,7 

  1.5.2 40,14m2 d'enderroc de paviment ceràmic existent en 
el interior de l'edifici, de rajola catalana i picat de 
material d'adhesió, amb mitjans manuals i carga 
manual de runes sobre camió o contenidor.  11,52 462,41 

 1.6 Desmuntatge  d'aparells sanitaris   
  1.6.1 29 unitats de rentamans amb pedestal, aixetes i 

accessoris. Amb mitjans manuals i carga del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. 22,44 650,76 

  1.6.2 29 unitats de inodors de tanc baix i accesoris. Amb 
mitjans manuals i carga del material desmuntat sobre 
camió o contenidor. 21,73 630,17 

  1.6.3 27 unitats de bidet monobloc i accessoris. Amb 
mitjans manuals i carga del material desmuntat sobre 
camió o contenidor. 18,19 491,13 

  1.6.4 27 unitats de banyera acrílica, aixetes i accessoris. 
Amb mitjans manuals i carga del material desmuntat 
sobre camió o contenidor. 44,9 1212,3 

 1.7 Desmuntatge de cuines   
  1.7.1 83,36m de desmuntatge de conjunt de mobiliari de 

cuina i accessoris, amb mitjans manuals i carga 
manual del material desmuntat sobre camió o 
contenidor.  49,43 4120,49 
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C SC P Detall amidament Preu unitari- € Preu total-€ 
2 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 
 2.1 Escales   
  2.1.1 5,55m2 de llosa d'escala de formigó armat de gruix 

15cm amb escaló de formigó, realitzada amb formigó 
HA-25/P/20/IIa fabricat en central i abocat amb 
cubilot, acer UNE-EN 10080 B500S, una quantia de  
18kg/m2 de muntatge i desmuntatge de sistema 
d'encofrat recuperable de fusta.  132,73 736,65 

 2.2 Sostres    
  2.2.1 3,45m2 de sostre unidireccional de formigó armat, 

horitzontal, d'alçada lliure entre plantes de fins a 3m, 
de gruix 30cm (25+5), realitzat amb formigó HA-
25/B/20/IIa fabricat en la central i abocat amb cubilot, 
volum total de formigó 0,106m3/m2, i acer UNE-EN 
10080 B500S amb una quantia total de 2kg/m2, 
sobre un sistema d'encofrat parcial; bigueta 
pretesada, revoltó de formigó alleugerat de 
60x20x25cm, malla electrosoldada ME 20x20 Ø5-5 
B500T 6x2,2, en capa de compressió. No s'inclou 
repercussió de pilars i bigues. 59,41 204,96 

  2.2.2 1,62m2 llosa massissa de formigó armat horitzontal, 
de gruix 25cm amb formigó armat HA-25/B/20/IIa 
fabricat a la central i abocat amb cubilot. Acer UNE-
EN 10080 B500S, quantia de 22Kg/m2 amb 
muntatge i desmuntatge del sistema de encofrat de 
fusta. Alçada lliure entre plantes de fins a 3m. No 
inclou repercussió de pilars.  89,55 145,07 

  2.2.3 7 unitats d'anclatge químic estructural realitzat sobre 
formigó de resistència característica mínima de 
20N/mm2 mitjançant trepant de 12mm de diàmetre i 
85mm de profunditat, ompliment del orifici amb 
morter fluid de dos components a base de resina 
epoxi i posterior inserció de vareta enroscada amb 
rosca i volandera d'acer galvanitzat qualitat 5,8 
segons UNE-EN ISO 898-1, de 10mm de diàmetre i 
140mm de longitud. 10,52 73,64 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

C SC P Detall amidament Preu unitari- € Preu total-€ 
3 OBRA 
 3.1 Parets de fabrica de maó   
  3.1.1 31,43m2 de paret de fabrica de maó buit de 15cm de 

gruix presa amb morter CP 1:6. 16,85 1685,00 
 3.2 Envans de fusta   
  3.2.1 256,80m2 d'envà de fusta de 14cm de gruix, 

conformat amb planxes de fusta DM ignífug e 
hidròfug, de 19mm de gruix, fixada sobre perfileria de 
muntants de fusta de pi, separats cada 600mm, fixats 
mecànicament. Aïllant acústic de plaques de lli de 
10cm de gruix. Inclou pas d'instal·lacions, forats i 
obertures tècniques. 87,00 22341,60 

  3.2.2 725,78m2 d'envà de fusta de 8cm de gruix, conformat 
amb planxes de fusta DM ignífug e hidròfug, de 
19mm de gruix, fixada sobre perfileria de muntants 
de fusta de pi, separats cada 600mm, fixats 
mecànicament. Aïllant acústic de plaques de lli de 
4cm de gruix. Inclou pas d'instal·lacions, forats i 
obertures tècniques. 83,00 60239,74 
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C SC P Detall amidament Preu unitari- € Preu total-€ 
4 COBERTES 
 4.1 Cobertes planes   
  4.1.1  13,30m2 de coberta plana, no transitable, no 

ventilada, enjardinada semi-extensiva, tipus 
convencional, pendents del 1% al 5%, composta de: 
formació de pendents mitjançant formigó cel·lular de 
ciment escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R 
i additiu alleugerant, resistència a compressió major o 
igual a 0,2MPa, amb un gruix mig de 10cm. Aïllament 
tèrmic de panell rígid de llana mineral soldable de 50 
mm de gruix., impermeabilització monocapa adherida 
mitjançant lamina de betum modificada amb 
elastòmer SBS tipus LBM-50/G Interpuma Parking de 
‘’Grupo   Puma’’,   de   superfície   autoprotegida   ,  
totalment adherida amb bufador. La capa separadora 
sota protecció és un geotèxtil no teixit compost per 
fibres de polièster unides per foradament amb una 
resistència a tracció longitudinal de 2kN/m, i una 
transversal de 2kN/m, resistència CBR a 
punxonament de 0,4kN i una massa superficial de 
200g/m2. La capa drenant i retenidora estan 
compostes per un geotèxtil de polipropilè-polietilè 
(160g/m2)   .   La   capa   d’acabat   de   protecció és un 
base de substrat orgànic, acabada amb roca 
volcànica i plantes aromàtiques variades. 114,66 1524,98 

  4.1.2 103,46m2 de coberta plana transitable, no ventilada, 
amb   terra   flotant   sobre   suports   tipus   ‘’plots’’,   tipus  
convencional, amb pendent del 1%al 5%, per tràfic 
peatonal privat, composta de: formació de pendents 
amb formigó cel·lular de ciment escumat, a base de 
ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu alleugerant, 
resistència a compressió major o igual a 0,2MPa, 
amb un gruix mig de 10cm. Aïllament tèrmic de panell 
de   poliestirè   extruït   Polyfoam  C4   LJ1250   de   ‘’Knauf  
Insulation’’,   de   superfície   llisa   i   mecanitzat   laterial a 
mitja fusta de 600x1250mm i 50mm de gruix., 
resistència a compressió de  >300kPa. 
Impermeabilització monocapa adherida. Lamina 
impermeabilitzant flexible tipus EVAC, composta per 
una doble fulla de poliolefina termoplàstica amb 
acetat de vinil etilè, amb ambdues cares revestides 
de fibres de polièster no teixides, de 0,8mm de gruix i 
600g/m2, totalment adherida amb adhesiu cementós 
millorat C2 E. La capa separadora és un geotèxtil de 
polipropilè-polietilè (180g/m2). La capa de protecció o 
acabat és un conjunt de rajoles de terratzo per ús 
exterior, amb acabat texturitzat, de resistència a 
flexió T, carga de ruptura 4, resistència al desgast per 
abrasió B, de mides 40x40cm, color beige recolzades 
sobre suports del conjunt. 87,25 9026,88 

C SC P Detall amidament Preu unitari- € Preu total-€ 
 4.2 Elements per a cobertes   
  4.2.1  11 Unitats de boneres metàl·liques de diàmetre 

15cm. 89,65 986,15 
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C SC P Detall amidament Preu unitari- € Preu total-€ 
5 REVESTIMENTS 
 5.1 Arrebossats   
  5.1.1 66,75m2 de morter monocopa per espais interiors 

tècnics Propam Revat Base, amb acabat raspat i 
color natural.  16,19 1080,68 

 5.2 Enguixats   
  5.2.1 2829,85m2 d'enguixat reglejat sobre parament 

vertical i horitzontal interior, alçada inferior a 3m amb 
guix tipus B1.  7,63 6331,75 

  5.2.2 409,01m2 d'enguixat reglejat sobre parament vertical 
interior, alçada superior a 3m amb guix tipus B1.  

 
12,91 

 
5280,32 

 5.3 Pintura   
  5.3.1 1269,79m2 de pintura plàstica gamma Colores del 

Mundo per interiors, acabat mate, color Almendra 
Palida, de pintures Bruguer. Alçada màxima de 3m 6,65 8444,1 

  5.3.2 1311,8m2 de pintura plàstica gamma Colores del 
Mundo per interiors, acabat mate, color India 
Melocotón, de pintures Bruguer. Alçada màxima de 
3m 6,65 8723,47 

  5.3.3 392,48m2 de pintura plàstica gamma Colores del 
Mundo per interiors, acabat mate, color Blanco 
Hueso, de pintures Bruguer. Alçada màxima 3m 6,65 2609,99 

  5.3.4 521,09m2 de pintura plàstica gamma Colores del 
Mundo per interiors, acabat mate, color Piña, de 
pintures Bruguer. Alçada superior a 3m. 6,65 3465,25 

  5.3.5 456,32m2 de pintura plàstica gamma Colores del 
Mundo per interiors, acabat mate, color Duna, de 
pintures Bruguer. Alçada superior a 3m. 6,65 3034,53 

 5.4 Alicatat i aplacat   
  5.4.1 223,73m2 d'aplacat de parament vertical interior 

d'alçada inferior a 3m amb rajola de gres porcellànic 
premsat amb acabat llis, de mides19,30x120cm de la 
sèrie Casona Castaño de la gamma Par-Ker de 
Porcelanosa, col·locades amb adhesiu per a rajola 
ceràmica C2 TE i fixades amb morter de ciment M5 
de 3cm de gruix amb beurada de color blanc 
colorejada amb la mateixa tonalitat de les peces. 68,6 15347,88 

  5.4.2 400,62m2 d'aplacat de parament vertical interior 
d'alçada inferior a 3m amb rajola de gres porcellànic 
premsat amb acabat llis, de mides31,60x31,60cm de 
la serie Arizona Brick de la gamma Stone-Ker de 
Porcelanosa, color Arena SR col·locades amb 
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE i fixades amb 
morter de ciment M5 de 3cm de gruix amb beurada 
de color blanc colorejada amb la mateixa tonalitat de 34,36 13765,3 

C SC P Detall amidament Preu unitari- € Preu total-€ 
les peces. 

  5.4.3 106,33m2 d'aplacat de parament vertical interior a 
una alçada de 1.20m respecte el nivell del parament 
horitzontal, amb acabat llis, de mides 59,60x59,60cm 
, gamma Stone-Ker model Microcemento Blanco SR 
de Porcelanosa, col·locats amb adhesiu per a rajola 
ceràmica C2 TE i fixades amb morter de ciment  M5 
de 3cm de gruix amb beurada de color blanc 
colorejada amb la mateixa tonalitat de les peces. 46,55 4944,34 

 5.5 Fals sostre   
  5.5.1 230,85m2 de fals sostre per a cuines, registrable, 

situat a una alçada menor de 4m, decoratiu, format 
per plaques de guix ignífug, de mides 
1200x600x9,5mm, amb perfilería metàl·lica vista.  19,67 4540,82 

  5.5.2 139,92m2 de fals sostre per a banys, situat a una 
alçada menor de 4m, decoratiu, format per plaques 
de guix hidròfug, de mides 1200x600x9,5mm, amb 
perfilería metàl·lica vista.  22,46 3142,6 
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C SC P Detall amidament Preu unitari- € Preu total-€ 
6 PAVIMENTS 
 6.1 Paviments ceràmics   
  6.1.1 65,08m2   d’enrajolat   ceràmic   Arizona   Brick   ,   de  

31,5x31,5cm, color Arena SR, de gamma Stone-Ker 
de Porcelanosa, amb junta de 1,5-3mm, adherides 
amb morter de ciment M5 de 3cm de gruix i 
rejuntades amb beurada de ciment blanc L.BL_V22,5 
colorejada amb la mateixa tonalitat de les peces.  40,72 2650,06 

  6.1.2 196,23m2   d’enrajolat   ceràmic   Natal   ,   de  
43,5x65,9cm, color Marfil, de gamma Stone-Ker de 
Porcelanosa, amb junta de 1,5-3mm, adherides amb 
morter de ciment M5 de 3cm de gruix i rejuntades 
amb beurada de ciment blanc L.BL_V22,5 colorejada 
amb la mateixa tonalitat de les peces. 34,23 6716,95 

  6.1.3 99,84m2   d’enrajolat   ceràmic   Microcemento   Blanco  
SR , de 59,6x59,6cm, de gamma Stone-Ker de 
Porcelanosa, amb junta de 1,5-3mm, adherides amb 
morter de ciment M5 de 3cm de gruix i rejuntades 
amb beurada de ciment blanc L.BL_V22,5 colorejada 
amb la mateixa tonalitat de les peces. 49,77 4969,03 

  6.1.4 7,31m2  d’enrajolat  ceràmic  Kenya  ,  de  59,6x59,6cm,  
color Arena SR, de gamma Stone-Ker de 
Porcelanosa, amb junta de 1,5-3mm, adherides amb 
morter de ciment M5 de 3cm de gruix i rejuntades 
amb beurada de ciment blanc L.BL_V22,5 colorejada 
amb la mateixa tonalitat de les peces. 40,84 298,54 

  6.1.5 277,98m2   d’enrajolat   ceràmic   Casona   Castaño   ,   de  
19,3x120cm, color Casona Castaño, de gamma Par-
Ker de Porcelanosa, amb junta de 1,5-3mm, 
adherides amb morter de ciment M5 de 3cm de gruix 
i rejuntades amb beurada de ciment blanc 
L.BL_V22,5 colorejada amb la mateixa tonalitat de 
les peces. 57,2 15900,45 

  6.1.6 100,64m2   d’enrajolat   ceràmic   per   escales   tipus  
Microcemento Blanco SR , de 59,6x59,6cm, de 
gamma Stone-Ker de Porcelanosa, amb junta de 1,5-
3mm, adherides amb morter de ciment M5 de 3cm de 
gruix i rejuntades amb beurada de ciment blanc 
L.BL_V22,5 colorejada amb la mateixa tonalitat de 
les peces 49,77 5008,85 

 6.2 Paviments de fusta   
  6.2.1 975,68m2 de paviment de tarima flotant model Glov 

de Ikea, color clar castany, de fusta laminada de 
19mm de gruix, ensamblades amb adhesiu i 
col·locades a trencajunts sobre làmina d'escuma de 
polietilè d'alta densitat de 3mm de gruix.  
 18,67 18215,94 

C SC P Detall amidament Preu unitari- € Preu total-€ 
 6.3 Altres paviments   
  6.3.1 60,55m2 Subministrament, extensió i compactació de 

base de tot-u, natural o artificial, de 10  
cm de gruix, de granulometria màxima 1/3 del gruix 
de capa a estendre, inclòs  
formació dels pendents de desguassos i compactació 
al 95% de l'assaig Proctor  
modificat, totalment 33,71 2041,15 

  6.3.2 60,55m2 de paviment continu natural ARIPAQ, amb 
àrid de granulometria 20,  
impermeabilitzat i estabilitzat, amb lligant incolor, 
basat en vidre triturat de vidre i  
reactius bàsics amb mida de 20 micres en el percentil 
50, amb patent europea, de 10cm. de  
gruix, estès, anivellat i compactat al 95% del  
assaig Proctor Modificat, totalment acabat, assajat 
per organisme oficial  
competent. 20,15 1220,08 
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7 FUSTERIA  
 7.1 Portes de fusta   
  7.1.1 6 unitats de portes per accés privat a locals , 

armaris neteja i soterrani,tipus P.I-02/PE-03 
d'acabat lacat gris, model Mapi d'Artevi, amb 
mànec estàndard i pany amb clau independent. 
Mides 0,8x2,1, marc de 7cm. Inclou muntatge i 
ajustat. 155,26 931,56 

  7.1.2 69  unitats   de   portes   per   interior   d’habitatges   tipus  
P.I-03   d’acabat   de   faig   vaporitzat,   model   Lisa   T  
d’Artevi,   amb   mànec   estàndard.   Mides   0,8x2,1m,  
marc de 7cm. Inclou muntatge i ajustat.  163,67 11293,23 

  7.1.3 22 unitats de portes per accés a habitatges tipus 
P.I-04, de fusta de faig vaporitzat de model tipus 
Mara  d’Artevi,   amb  mecanisme  de  pany  amb  clau  
independent i mànec circular. Mides de 0,8x2,10m i 
marc de 8cm reforçat. Inclou muntatge i ajustat.   404,27 

 
 
 
8893,94 

  7.1.4 6 unitats de portes per accés a menjador 
d’habitatge   tipus   2,   amb   identificació   P.I-05, de 
fusta de faig i mànec estàndard, doble batent, amb 
ala   menor   de   30cm   útils   d’obertura.   Inclou  
muntatge i ajustat. 254,7 1528,2 

  7.1.5  2 unitats de marc tipus P.I-06 per a tancament de 
forat de 1,40x2,10m de 7cm de gruix. 57,5 115 

 7.2  Portes  d’alumini   

  7.2.1 1 unitat de porta d'accés tipus P.E-01, d'alumini 
lacat negre i vidre d'alta resistència per a pas 
peatonal fluid. Mides 2,20x3,50m. Marc general de 
8cm de gruix, amb unions sellades amb silicona 
incolora aïllant. Una unica fulla batent. Inclós 
muntatge i ajustat. 651,09 651,09 

  7.2.2 1 unitat de porta d'accés a pati d'illa tipus P.E-02, 
d'alumini lacat negre i vidre, tirador d'alumini 
cromat i pany amb clau independent. Tipus Titane 
SP de Technal. Mides 1x2,20m. Inclós muntatge i 
ajustat. 287,51 287,51 

  7.2.3 2 unitats de porta d'accés als locals tipus P.E-04, 
d'alumini i vidre. Tipus Titane SP de Technal.Porta 
batent, amb emmarcat general de vidre per a ús 
d'aparador comercial. Mides 3,40x3,40m. Inclou 
muntatge i ajustat. 930,87 1861,74 

  7.2.4 2 unitats de porta tipus balconera, P.E-05, d'alumini 
lacat blanc, col·locada sobre premarc, amb una 
fulla batent, de mides 0,75x2,10m, elaborada amb 
perfils mitjos, classificació mínima 3  de 
permeabilitat al aire segons UNE.EN 12207, 248,73 497,46 

C SC P Detall amidament Preu unitari- € Preu total-€ 
classificació mínima 8A de estanqueïtat, i 
classificació minima C4 al vent, amb caixa de 
persiana i guies. 

  7.2.5 2 unitats de porta tipus balconera, P.E-05, d'alumini 
lacat blanc, col·locada sobre premarc, amb una 
fulla batent, de mides 1,20x2,10m, elaborada amb 
perfils mitjos, classificació minima 3  de 
permeabilitat al aire segons UNE.EN 12207, 
classificació minima 8A de estanqueïtat, i 
classificació mínima C4 al vent, amb caixa de 
persiana i guies. 

 
 
 
 
 
 
667,22 

 
 
 
 
 
 
1334,44 

 7.3 Portes metàl·liques i tècniques   

  7.3.1 1 unitat de porta per a local de comptadors tipus 
PI-01 de la marca Urano. Característiques del 
model PME-2007R2-60: 1977,66 1977,66 

  7.3.2 1 unitat de porta metàl·lica per accés a coberta 
tipus P.E-07, amb marc metàl·lic incrustat, amb 
doble pany de clau independent, resistència al foc 
RF-60.  Inclós muntatge i ajustat.  1684,50 1684,50 

 7.4  Finestres  d’alumini   

  7.4.1 2 unitats de tancament exterior practicable tipus 
FF-01 per a un buit d'obra de 250x80cm, amb 
finestra d'alumini lacat negre d'una fulla oscil·lant 
amb perfils mitjos i classificació mínima 49A C4 
segons normes, bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra 
d'aire 4+4/8/5mm. 465,36 930,72 

  7.4.2 5 Unitats de tancament exterior practicable tipus 
FF-02 per a un buit d'obra de 115x75cm, amb 
finestra d'alumini lacat gris fosc d'una fulla batent 
amb perfils mitjos i classificació mínima 49A C4 
segons normes, bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra 
d'aire 4+4/8/5mm. 355,87 1779,35 

  7.4.3 14 Unitats de tancament exterior practicable tipus 
FF-03 per a un buit d'obra de 180x150cm, amb 
finestra d'alumini lacat gris fosc de tres fulles 
batents amb perfils mitjos i classificació mínima 
49A C4 segons normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i 
cambra d'aire 4+4/8/5mm i persiana enrotllable 
d'alumini lacat amb comandament amb cinta i 
guies 868,31 12156,34 

  7.4.4 14 Unitats de tancament exterior practicable tipus  
FF-04 per a un buit d'obra de 125x125cm, amb 
finestra d'alumini lacat gris fosc de dues fulles 
batents amb perfils mitjos i classificació mínima 628,08 8793,12 
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49A C4 segons normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i 
cambra d'aire 4+4/8/5mm i persiana enrotllable 
d'alumini lacat amb comandament amb cinta i 
guies 

  7.4.5 18 Unitats de tancament exterior practicable tipus  
FF-05 per a un buit d'obra de 130x130cm, amb 
finestra d'alumini lacat gris fosc de dues fulles 
batents amb perfils mitjos i classificació mínima 
49A C4 segons normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i 
cambra d'aire 4+4/8/5mm i persiana enrotllable 
d'alumini lacat amb comandament amb cinta i 
guies 

 
 
 
 
 
 
 
 
648,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
11669,22 

  7.4.6 6 Unitats de tancament exterior practicable tipus FI-
01 per a un buit d'obra de 120x130cm, amb finestra 
d'alumini lacat  gris fosc de dues fulles batents amb 
perfils mitjos i classificació mínima 49A C4 segons 
normes, bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra 
d'aire 4+4/8/5mm. 491,3 2951,4 

  7.4.7 14 Unitats de tancament exterior practicable tipus 
FI-02 per a un buit d'obra de 130x130cm, amb 
finestra d'alumini lacat  gris fosc de dues fulles 
batents amb perfils mitjos i classificació mínima 
49A C4 segons normes, bastiment de base de tub 
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i 
cambra d'aire 4+4/8/5mm. 505,29 7074,06 

  7.4.8 2 Unitats de tancament exterior practicable tipus FI-
03 per a un buit d'obra de 130x65cm, amb finestra 
d'alumini lacat  gris fosc d'una fulla batent amb 
perfils mitjos i classificació mínima 49A C4 segons 
normes, bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra 
d'aire 4+4/8/5mm. 343,68 687,36 

  7.4.9 2 Unitats de tancament exterior practicable tipus 
FM-01 per a un buit d'obra de 90x80cm, amb 
finestra d'alumini lacat blanc d'una fulla oscil·lant 
amb perfils mitjos i classificació mínima 49A C4 
segons normes, bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra 
d'aire 4+4/8/5mm. 

 
388,75 

 
777,50 

  7.4.10 2 Unitats de tancament exterior practicable tipus 
FM-02 per a un buit d'obra de 65x60cm, amb 
finestra d'alumini lacat blanc d'una fulla oscil·lant 
amb perfils mitjos i classificació mínima 49A C4 
segons normes, bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra 
d'aire 4+4/8/5mm. 303,74 607,48 

C SC P Detall amidament Preu unitari- € Preu total-€ 
  7.4.11 22 Unitats de tancament exterior practicable tipus 

FM-03 per a un buit d'obra de 130x65cm, amb 
finestra d'alumini lacat blanc d'una fulla oscil·lant 
amb perfils mitjos i classificació mínima 49A C4 
segons normes, bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra 
d'aire 4+4/8/5mm. 

 
 
 
 
 
 
344,59 

 
 
 
 
 
 
7580,98 

  7.4.12 12 Unitats de tancament exterior practicable tipus 
FM-04 per a un buit d'obra de 1,05x1,10cm, amb 
finestra d'alumini lacat blanc de dues fulles batents 
amb perfils mitjos i classificació mínima 49A C4 
segons normes, bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra 
d'aire 4+4/8/5mm. 439,47 5273,64 

  7.4.13 12 Unitats de tancament exterior practicable tipus 
FM-05 per a un buit d'obra de 1,05x120cm, amb 
finestra d'alumini lacat blanc de dues fulles batents 
amb perfils mitjos i classificació mínima 49A C4 
segons normes, bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra 
d'aire 4+4/8/5mm. 

 
 
 
 
 
 
451,24 

 
 
 
 
 
 
5414,88 

  7.4.14 12 Unitats de tancament exterior practicable tipus 
FM-06 per a un buit d'obra de 60x40cm, amb 
finestra d'alumini lacat blanc d'una fulla batent amb 
perfils mitjos i classificació mínima 49A C4 segons 
normes, bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra 
d'aire 4+4/8/5mm. 268,41 3220,92 

  7.4.15 2 Unitats de tancament exterior practicable tipus 
FM-07 per a un buit d'obra de 90x90cm, amb 
finestra d'alumini lacat blanc de dues fulles batents 
amb perfils mitjos i classificació mínima 49A C4 
segons normes, bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra 
d'aire 4+4/8/5mm. 393,57 787,14 

  7.4.16 2 Unitats de tancament exterior practicable tipus 
FM-08 per a un buit d'obra de 90x125cm, amb 
finestra d'alumini lacat blanc de dues fulles batents 
amb perfils mitjos i classificació mínima 49A C4 
segons normes, bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra 
d'aire 4+4/8/5mm. 430,86 861,72 

  7.4.17 2 Unitats de tancament exterior practicable tipus 
FM-09 per a un buit d'obra de 90x100cm, amb 
finestra d'alumini lacat blanc de dues fulles batents 
amb perfils mitjos i classificació mínima 49A C4 
segons normes, bastiment de base de tub d'acer 
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra 
d'aire 4+4/8/5mm. 404,24 808,48 



Reforma Integral i Rehabilitació  Energètica:  canvi  d’ús  de  l’habitatge  residencial  de  l’Eixample  Barceloní  al  habitatge  d’ús  turístic

   
 

82 

C SC P Detall amidament Preu unitari- € Preu total-€ 
 
 

 7.5 Armaris   

  7.5.1 62.2 m d'armari de dues portes sense altell, 
d'alçada 2,8m de taulell de melamina, d'acabat de 
portes de melamina tipus acabat de faig o similar. 
Tiradors de la casa Blum de color inox mate. 610,00 37942,00 

 7.6 Armaris de cuina   

  7.6.1 6 Unitats de mòdul de cuina alt de 90x75x60cm, de 
dues portes batents de melamina de color de 
referència ''Arena'' , amb tiradors espolsadors 
(toca-toca) d'acer inoxidable mate. 215,00 1290,00 

  7.6.2 34 Unitats de mòdul de cuina alt de 60x75x60cm, 
de dues portes batents de melamina de color de 
referència ''Arena'' , amb tiradors espolsadors 
(toca-toca) d'acer inoxidable mate 195,00 6630,00 

  7.6.3 18 Unitats de mòdul de cuina alt de 90x75x60cm, 
de dues portes batents d'acabat de vidre templat, 
de melamina de color de referència ''Arena'' , amb 
tiradors espolsadors (toca-toca) d'acer inoxidable 
mate. 339,00 6102,00 

  7.6.4 32 Unitats de mòdul de cuina baix de 90x90x60cm, 
de dues portes batents de melamina de color de 
referència ''Arena'' , amb tiradors d'unglera, amb 
potes regulables d'alçada. 210,00 6720,00 

  7.6.5 24 Unitats de mòdul de cuina baix de 60x90x60cm, 
de dues portes batents de melamina de color de 
referència ''Arena'' , amb tiradors d'unglera amb 
potes regulables d'alçada. 200,00 4800,00 

  7.6.6 20 Unitat de calaixera de 30x90x60cm de 
melamina de color de referència ''Arena'', amb 
tirador d'unglera amb potes regulables d'alçades. 260,00 5200,00 

  7.6.7 24 Unitats de mòdul de cuina de columna de 
60x220x60cm, de quatre portes batents de 
melamina de color de referència ''Arena'' , amb 
tiradors tubulars amb potes regulables d'alçada 

 
 
 
 
 
 
134,00 

 
 
 
 
 
 
3216,00 
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8 INSTAL·LACIONS 

 8.1 Instal·lació d'evacuació i sanejament   
  8.1.1 270,4 Metres de xarxa de petita evacuació, 

insonoritzada i resistent al foc, encastada  en 
parament de PVC, sèrie B de 110mm de diàmetre i 
unió amb junta elàstica.  18,76 5072,70 

  8.1.2 56 Metres de baixant circular per a aigües pluvials 
de PVC amb òxid de titani de diàmetre 80mm color 
gris clar. 13,19 738,64 

  8.1.3 20 Unitats d'extracció per campanes extractores de 
fums de dimensions 218x127x304mm, velocitat 
2250r.p.m caudal de descarga lliure 250m3/h amb 
tram de connexió de tub flexible d'alumini.  101,23 2024,60 

 8.2 Instal·lació d'electricitat   
  8.2.1 351,30 Metres d'estesa de xarxa elèctrica de 

derivació individual monofàsica per a habitatge 
formada per cables unipolars de conductors de 
coure ES07Z1-K (AS) 3G 16mm2, de tensió 
assignada de 450/750V, sota tub protector de PVC 
flexible de 40mm de diàmetre.  19,07 6699,29 

  8.2.2 950 Metres d'estesa de xarxa elèctrica de derivació 
individual trifàsica per a locals comercials fixada en 
la superfície  del local formada per cables unipolars 
de conductors de coure ES07Z1-K (AS) 5G 
16mm2, de tensió assignada de 450/750V, sota tub 
protector de PVC flexible de 50mm de diàmetre. 28,81 27369,50 

  8.2.3 20 Unitats de xarxa elèctrica de distribució interior 
d'un habitatge d'edifici plurifamiliar amb 
electrificació elevada amb les següents estàncies 
mitges: rebedor, passadís, menjador, dormitori 
doble, dormitori senzill, bany, cuina. Composta de: 
CGP, circuits interiors amb cablejat sota tub de 
protecció de PVC flexible: c1 c2 c3 c4 c5. 
Mecanismes gamma bàsica(tecla o tapa i marc) 
blanc.  2235,50 44710,00 

  8.2.4  3 Unitats de xarxa elèctrica de distribució interior 
d'un local comercial d'edifici plurifamiliar amb 
electrificació elevada de superfície mitja de 100m2 
amb CGP, circuits interiors amb cablejat sota tub 
de protecció de PVC flexible: c1 c2. Mecanismes 
gamma bàsica(tecla o tapa i marc) blanc.  2975,25 8925,75 

  8.2.5 20 Unitats de caixa de protecció i mesura CPM1-
S2, de fins una intensitat de 63A per un comptador 
monofàsic, instal·lada en el interior mural per a 
habitatge. 

 
 
 
156,79 

 
 
 
3135,80 

  8.2.6 3 Unitats de caixa de protecció i mesura CPM1-S2, 632,32 1896,96 
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de fins una intensitat de 63A per un comptador 
monofàsic, instal·lada en el interior mural per a 
local comercial. 

  8.2.7 42 Unitats de lluminària tipus Downlight de 250mm 
de diàmetre encastada en sostre per a dues llums 
fluorescents compactes dobles TC-DEL de 26W 
per a local comercial. 145,05 6092,10 

  8.2.8 28 Unitats de lluminària lineal per encastar de 
1502x101x87mm per a dues llums fluorescent T5 
de 80W per a local comercial. 227,73 6376,44 

  8.2.9 20 Unitats de lluminària tipus Downlight de  
210x210x202mm per llums fluorescents compactes 
triples TC-TELI de 26W rendiment 72% 194,49 3889,80 

  8.2.10 50 Unitats de llum de paret de 125x160x156mm 
per una llum halògena QT 14 clara de 75W 140,78 7039,00 

  8.2.11 342 Unitats de lluminària tipus Downlight 
encastada de sostre de 110mm de diàmetre per a 
una llum halògena QR-CBC51 de 50W 104,66 35793,72 

  8.2.12 10 Unitats de detector de moviment infraroig 
automàtic i manual per a una potència màxima de 
400W amb angle de detenció de 180º i llargada 
10m  92,46 924,60 

 8.3 Instal·lació de lampisteria   

  8.3.1 1 Unitat de bateria de comptadors divisionaris per a 
abastir d'aigua potable. D'acer galvanitzat de 2 1/2 
'' DN63mm i sortides amb connexió embridades per 
a centralització d'un màxim de 24 comptadors de 
3/4'' de DM20mm en dues files i quadre de 
classificació. 1457,13 1457,13 

  8.3.2 1795,68 Metres de canonada per a instal·lació 
interior de lampisteria encastada en parament 
formada per tub de coure rígid sèrie 5, de 20mm de 
diàmetre exterior PN=6atm 3,88 6967,24 

  8.3.3 14 Unitats de instal·lació interior de lampisteria de 
bany amb dotació per inodor, lavabo doble, 
banyera i bidet, realitzada amb coure rígid per a 
xarxa d'aigua freda i calenta.  641,37 8979,18 

  8.3.4 15 Unitats de instal·lació interior de lampisteria de 
bany amb dotació per inodor, lavabo i dutxa, 
realitzada amb coure rígid per a xarxa d'aigua freda 
i calenta.   478,85 7182,75 

  8.3.5 14 Unitats de instal·lació de lampisteria per a 
cuines amb dotació d'aigüera, presa i clau de pas 
per a rentadora , realitzada amb coure rígid per a 
xarxa d'aigua freda i calenta.   377,30 5282,20 

C SC P Detall amidament Preu unitari- € Preu total-€ 

  8.3.6 6 Unitats de instal·lació de lampisteria per a cuines 
amb dotació d'aigüera, presa i clau de pas per a 
rentadora i rentavaixelles , realitzada amb coure 
rígid per a xarxa d'aigua freda i calenta.   421,41 2528,46 

 8.4 Instal·lació de gas   

  8.4.1 1 Unitat de bateria de comptadors de gas natural 
de pressió màxima d'operació (MOP) inferior a 
0,05bar, per a centralització en armari amb un 
màxim de 20 comptadors de gas tipus G4 en cinc 
columnes situat a la coberta 4365,66 4365,66 

  8.4.2 20 Unitat d'instal·lació interior de gas en habitatge 
d'edifici plurifamiliar, amb dotació per als següents 
aparells: 1 de cocció, 1 mixt, de calefacció i A.C.S.; 
realitzada amb canonada de coure, amb beina 
metàl·lica, composta de: tram comprès entre la 
clau d'habitatge i la ramificació de la cuina de 18 
mm de diàmetre i 3 m de longitud, ramificació de la 
cuina de 18 mm de diàmetre i 3 m de longitud, 
ramificació de l'aparell o aparells de calefacció i de 
A.C.S. de 18 mm de diàmetre i 3 m de longitud. 144,18 2883,60 

 8.5 Instal·lació de calefacció i plaques solars   

  8.5.1 20 Unitats de caldera mural a gas natural per a 
calefacció i ACS instantània, per ús interior, 
cambra de combustió estanca i tir forçat encès 
electrònic, sense flama pilot, potència útil modulant 
a 8,9 a 24W, cabal d'ACS 14,1l/min de 
740x410x310mm, gamma Confort, model Thema 
Classic F25 de Saunier Duval, termòstat d'ambient, 
control on/off, per cable, alimentació des de caldera 
de 82x82x36mm SD 200 1705,87 34117,40 

  8.5.2 1070 Unitats d'elements de radiadors d'alumini 
tipus Duval de Saunier Duval d'emissió calorífica 
de 1099kcal/h, dimensions 571x80x82mm amb 
capacitat d'aigua 0,36litres i 1,43kg de pes.   18,83 14798,10 

  8.5.3 2 Unitats de termo elèctric per al servei de A.C.S., 
mural vertical, resistència blindada, capacitat 75 l, 
potencia 2000 W, de 758 mm d'altura i 450 mm de 
diàmetre, model Elacell Smart ÉS 75-1M 
"JUNKERS'' 274,02 548,04 

  8.5.4 15 Unitats de captador solar tèrmic format per 
bateria de 5 mòduls, compost d'un captador solar 
tèrmic plànol, amb panell de muntatge vertical de 
2099x1099x110mm, superfície útil de 2,10m2, 
rendiment òptic de 79,4% i coeficient de pèrdues 
primari 3,49 W/m2K, segons UNE-EN12975-2, 
col·locats sobre estructura suport per a coberta. 3974,22 59613,30 
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C SC P Detall amidament Preu unitari- € Preu total-€ 
9 ELECTRODOMÈSTICS , EQUIPS I TELEVISIÓ 

 9.1 Gamma Blanca   
  9.1.1 20 Unitats de nevera Liehberr CBNPgb 3956 

Premium, color plata. 766,00 15320,00 
  9.1.2 20 Unitats de rentadora encastada Teka model 

LI1060, mides estàndard.  359,00 7180,00 
  9.1.3 6 Unitats de rentavaixelles encastat Teka DW41FI 

amb comandament digital.  419,00 2514,00 
 9.2 Equips de cuina   
  9.2.1 8 Unitats de campana extractora de 90cm d'ample, 

model DPS 90Slim de Teka. Color inox. 169,00 1352,00 
  9.2.2 12 Unitats de campana extractora encastada en 

armari, extraible, model CNL1 1001  de Teka.  184,50 2214,00 
  9.2.3 8 Unitats de vitroceràmica digital de quatre focs 

model TR841 de Teka. 235,00 1880,00 
  9.2.4 12 Unitats de vitroceràmica digital de dos focs model 

VT CM30 2P de Teka. 186.90 2242,80 
  9.2.5 20 Unitats de forn compacte sota vitroceràmica, 

encastat, model HE615 de Teka. 342,00 6840,00 
 9.3 Petit Electrodomèstic   
  9.3.1 20 Unitats de microones, encastat o sense encastar, 

en funció de la cuina, model TMW18Bi de Teka. 132,00 2640,00 
 9.4 Ràdio i Televisió   
  9.4.1 20 Unitats de televisió Led 32'' HD model 

32FA112BK de Blaupunkt. 185,00 3700,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C SC P Detall amidament Preu unitari- € Preu total-€ 
10 APARELLS SANITARIS I EQUIPS 

 10.1 Aparells Sanitaris   
  10.1.1 14 Unitats de banyera acrílica model Contesa Plus 

de 170x70cm de Roca. 236,00 3304,00 

  10.1.2 14 Unitats de plat de dutxa i mampara de vidre. 
Model Daiquiri de 100x80cm, amb mampara de 
1x1.95m i 8mm de gruix.  229,13 3207,82 

  10.1.3 29 Unitats de inodor model Dama Senso de Roca.  249,00 7221,00 

  10.1.4 14 Unitats de bidet model Dama Senso de Roca 229,00 3206,00 

  10.1.5 22 Unitats de pica d'una peça, semi.pedestal, 
model Dama Senso 550x420mm. 149,30 3284,60 

  10.1.6 1 Unitat de pica d'una peça penjada model Diverta 
de Roca. 233,10 233,10 

  10.1.7 6 Unitat de pica de dues peces, conjunt de model 
Dama Senso de Roca. 436,55 2619,30 

  10.2 Mobiliari de sanitaris   

  10.2.1 22 Unitats d'armari de 75cm d'alçada i 80cm 
d'ample per a pica individual, gamma Dama Senso, 
color lacat de fusta clara, amb tiradors d'inox.   229,00 5038,00 

  10.2.2 6 Unitats d'armari de 75cm d'alçada i 160cm 
d'ample per a pica individual, gamma Dama Senso, 
color lacat de fusta clara, amb tiradors d'inox.   485,00 2910,00 
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C SC P Detall amidament Preu unitari- € Preu total-€ 
11 MOBILIARI 

 11.1 Dormitori   
  11.1.1 20 Unitats de llit doble format per somier i potes, 

d'amplada 140cm, amb matalàs inclòs.  360,00 7200,00 

  11.1.2 12 Unitats de llit individual format per somier i 
potes, d'amplada 90cm, amb matalàs inclòs. 235,90 2830,80 

  11.1.3 2 Unitats llitera de doble alçada format per somier i 
potes, d'amplada 90cm, amb matalàs inclòs. 275,00 550,00 

  11.1.4 2 Unitats d'escriptori de fusta amb potes d'acer 
lacat, de 60x100cm. 19,90 39,80 

  11.1.5 4 Unitats de cadira d'escriptori basculant i 
reclinable.  69,90 279,60 

  11.1.6 54 Unitats de tauleta ed nit, d'acabat de fusta i 
vidre, de mides 40x40cm.  17,90 966,60 

 11.2 Menjadors i sales d'estar   

  11.2.1 14 Unitats de sofà de tres places, d'acabat de teixit 
de tela, marró.  399,00 5586,00 

  11.2.2 12 Unitats de sofà de dos places, d'acabat de teixit 
de tela, marró. 299,00 3588,00 

  11.2.3 18 Unitats de butaca, d'acabat de teixit de tela, 
marró. 169,00 3042,00 

  11.2.4 6 Unitats de taula de menjador de potes d'inox i 
taulell de vidre templat, diàmetre de 120cm 99,90 599,40 

  11.2.5 2 Unitats de taula de fusta lacada de 140x80cm, 
per a quatre comensals. 145,95 291,90 

  11.2.6 6 Unitats de taula de fusta lacada de 180x100cm, 
per a sis comensals. 189,99 1139,94 

  11.2.7 68 Unitats de cadires per a menjador, amb recolza 
espatlles alt, d'acabat de tela.  49,90 3393,20 

  11.2.8 30 Unitats de tamborets per a barra, amb recolza 
espatlles baix, d'alçada ttoal 70cm, d'acabat de 
teixit de tela, per a cuina-menjador.  59,90 1797,00 
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A.8: RECULL DE DADES I RESULTATS OBTINGUTS A CALENER VYP 
 

Estat Actual 
TANCAMENT TANCAMENTS ENGLOBATS ACABATS ENGLOBATS 

Façana Exterior 
Façana principal acabats  Enguixat i pintura o paper 

Façana de pati d'illa  Enguixat i pintura o paper 

Façana Pati de ventilació 

Façanes del pati de ventilació Enguixat i pintura, paper o ceràmic 

Paret interior de càrrega de forat d'escala Enguixat i pintura, paper o ceràmic 

Façanes exteriors del badalot Enguixat i pintura 

Mitjera Parets Mitjeres  Enguixat i pintura o paper 

Mur Terreny 
Parets en contacte amb el terreny (cota -0.72m) 

Parets soterrani (cota -2.50m) 
Morter i pintura 

Tancament interior Paret de càrrega de 15cm  Enguixat i pintura, paper  

Tancament interior 5 
Divisions interiors de 7cm  Enguixat i pintura, paper o ceràmic 

Divisions interiors de 10cm  Enguixat i pintura, paper o ceràmic 

Forjat interior 

Forjats entre espais habitables 

Acabat superior ceràmic, parquet o tarima flotant 

Acabat inferior de fals sostre de guix, fals sostre de 

fusta o enguixat i pintat 

Forjats entre espais no habitables 
Acabat superior ceràmic 

Acabat inferior enguixat i pintat 

Forjats entre espais habitables  no habitables 

Acabat superior ceràmic, parquet o tarima flotant 

Acabat inferior de fals sostre de guix, fals sostre de 

fusta o enguixat i pintat 

Coberta plana 
Coberta plana  

Terrassa principal i posterior dels àtics 

Acabat superior a la catalana 

Acabat inferior de fals sostre de guix, fals sostre de 

fusta o enguixat i pintat 

Solera Terreny 
Solera en contacte amb terreny ( cota -0.72m) 

Solera soterrani (cota -2.5) 

Acabat superior de morter de ciment 

Acabat inferior sense aïllament tèrmic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANTA ESPAIS ESTANCES ENGLOBADES 

Planta Soterrani P01 P01-E01 Soterrani 

Planta Baixa (cota -0.72m) P02 

P02-E01 

P02-E02 

P02-E03 

P02-E04 

P02-E05 

P02-E06 

P02-E07 

Local 2 

Habitació Habitatge Planta Baixa 

Safareig Habitatge Planta Baixa 

Cuina Habitatge Planta Baixa 

Bany Habitatge Planta Baixa 

Menjador i escala Habitatge Planta Baixa 

Local 1 

Planta Baixa (cota 0.00m) P03 

P03-E01 

P03-E02 

P03_E03 

Local 1 

Zones Comuns Planta Baixa 

Local 2 

Planta altell (cota 1.8m) P04 

P04-E01 

P04-E02 

P04-E03 

Local 1 

Escala, Hab. 2, Hab. 3 i Distribuïdor Habitatge Planta Baixa 

Local 2 

Planta Tipus 

 

 

 

 

P05 

 

 
Igual per plantes 

(P06, P07,P08, P09, 

P10) 

P05-E01 

P05-E02 

P05-E03 

P05-E04 

P05-E05 

P05-E06 

P05-E07 

P05-E08 

P05-E09 

P05-E10 

Menjador, Despensa i Habitació 4 de l'habitatge 1 de planta tipus 

Cuina, Bany 1, Bany, 2 i Safareig de l'habitatge 1 de planta tipus 

Habitació 3 Habitatge 1 de l'habitatge 1 de planta tipus 

Habitació 1 i Habitació 2 de l'habitatge 1 de planta tipus 

Rebedor i Distribuïdor de l'habitatge 1 de planta tipus 

Menjador, Despensa i Habitació 3 de l'habitatge 1 de planta tipus 

Cuina, Bany 1, Bany, 2 i Safareig de l'habitatge 1 de planta tipus 

Habitació 1 i Habitació 2 de l'habitatge 1 de planta tipus 

Rebedor i Distribuïdor de l'habitatge 1 de planta tipus 

Zones Comuns de l'edifici en planta tipus 

Planta Àtic P11 

P11-E01 

P11-E02 

P11-E03 

P11-E04 

P11-E05 

P11-E06 

P11-E07 

P11-E08 

P11-E09 

Menjador i Habitació 3 de l'habitatge 1 de planta àtic 

Cuina, Bany i Habitació 2 de l'habitatge 1 de planta àtic 

Habitació 1 de l'habitatge 1 de planta àtic 

Rebedor i Distribuïdor de l'habitatge 1 de planta àtic 

Menjador i Habitació 3 de l'habitatge 2 de planta àtic 

Cuina, Bany i Habitació 2 de l'habitatge 2 de planta àtic 

Habitació 1 de l'habitatge 2 de planta àtic 

Rebedor i Distribuïdor de l'habitatge 2 de planta àtic 

Zones Comuns de l'edifici en planta àtic 

Planta Badalot P12 P12-E01 Planta Badalot i coberta badalot 

Coberta plana P13 P13-E01 Coberta plana a la catalana 

Coberta inclinada P14 P14-E01 Coberta inclinada amb encavallada de fusta. 

Terrasses Àtics 

P15 

P16 

P17 

P15-E01 

P16-E01 

P17-E01 

Terrassa en façana principal de l'habitatge 1 de planta àtic 

Terrassa en façana principal de l'habitatge 1 de planta àtic 

Terrassa en façana posterior dels habitatges 1 i 2 de planta àtic 
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Estat Reformat 
TANCAMENT TANCAMENTS ENGLOBATS ACABATS ENGLOBATS 

Façana Exterior 
Façana principal acabats  Enguixat i pintura 

Façana de pati d'illa  Enguixat i pintura  

Façana Pati de ventilació 

Façanes del pati de ventilació Enguixat i pintura o ceràmic 

Paret interior de càrrega de forat d'escala Enguixat i pintura o ceràmic 

Façanes exteriors del badalot Enguixat i pintura 

Mitjera Parets Mitjeres  Enguixat i pintura 

Mur Terreny 
Parets en contacte amb el terreny (cota -0.72m) 

Parets soterrani (cota -2.50m) 
Morter i pintura 

Tancament interior Paret de càrrega de 15cm  Enguixat i pintura 

Tancament interior 8 
Divisions interiors de 8cm  Enguixat i pintura o ceràmic 

Divisions interiors de 14cm  Enguixat i pintura  o ceràmic 

Forjat interior 

Forjats entre espais habitables 
Acabat superior ceràmic o parquet  

Acabat inferior de fals sostre de guix  o enguixat i pintat 

Forjats entre espais no habitables 
Acabat superior ceràmic 

Acabat inferior enguixat i pintat 

Forjats entre espais habitables  no habitables 
Acabat superior ceràmic o parquet  

Acabat inferior de fals sostre de guix o enguixat i pintat 

Coberta plana 
Coberta plana  

Terrassa principal i posterior dels àtics 

Acabat superior de terra tècnic 

Acabat inferior de fals sostre de guix  o enguixat i pintat 

Coberta enjardinada Coberta enjardinada  
Acabat superior de vegetació 

Acabat inferior enguixat i pintat 

Solera Terreny 
Solera en contacte amb terreny ( cota -0.72m) 

Solera soterrani (cota -2.5) 

Acabat superior de morter de ciment 

Acabat inferior sense aïllament tèrmic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA ESPAIS ESTANCES ENGLOBADES 

Planta Soterrani P01 P01-E01 Soterrani 

Planta Baixa (cota -0.72m) P02 

P02-E01 

P02-E02 

P02-E03 

Local 1 

Zones Comuns de l'Edifici 

Local 2 

Planta Baixa (cota 0.00m) P03 P03-E01 Pati d'illa 

Planta Baixa (cota 0.00m) P04 

P04-E01 

P04-E02 

P04-E03 

Local 1 

de l'habitatge 1 de planta tipus 

Local 2 

Planta altell (cota 1.8m) P05 
P05-E01 

P05-E02 

Local 1 

Local 2 

Planta Tipus 

 

 

 

 

P06 

 

 
Igual per plantes 

(P07, P08, P09, 

P10, P11) 

P06-E01 

P06-E02 

P06-E03 

P06-E04 

P06-E05 

P06-E06 

P06-E07 

P06-E08 

P06-E09 

P06-E10 

Habitació 2 i 3 de l'habitatge 1 de planta tipus 

Menjador de l'habitatge 1 de planta tipus 

Habitació 1 i Vestidor de l'habitatge 1 de planta tipus 

Bany 1 i Rebedor de l'habitatge 1 de planta tipus 

Cuina i Bany Suite de l'habitatge 1 de planta tipus 

Bany de l'habitatge 2 de planta tipus 

Cuina, Rebedor, Menjador i Habitació de l'habitatge 2 de planta tipus 

Habitació 1 i Bany de l'habitatge 3 de planta tipus 

Cuina, Rebedor i Menjador de l'habitatge 3 de planta tipus 

Zones Comuns de l'Edifici en planta tipus 

Planta Àtic P12 

P12-E01 

P12-E02 

P12-E03 

P12-E04 

P12-E05 

P12-E06 

P12-E07 

P12-E08 

P12-E09 

Cuina i Menjador de l'habitatge 1 de planta àtic 

Habitació 2 i Bany de l'habitatge 1 de planta àtic 

Habitació 1 de l'habitatge 1 de planta àtic 

Cuina i Menjador de l'habitatge 2 de planta àtic 

Habitació 2 i Bany de l'habitatge 2 de planta àtic 

Habitació 1 de l'habitatge 2 de planta àtic 

Rebedor i Distribuïdor de l'habitatge 1 de planta àtic 

Rebedor i Distribuïdor de l'habitatge 2 de planta àtic 

Zones Comuns de l'Edifici en planta àtic 

Terrasses Àtics 

P13 

P14 

P15 

P13-E01 

P14-E01 

P15-E01 

Terrassa en façana principal de l'habitatge 1 de planta àtic 

Terrassa en façana principal de l'habitatge 1 de planta àtic 

Terrassa en façana posterior dels habitatges 1 i 2 de planta àtic 

Planta Badalot P16 P16-E01 Planta Badalot i coberta badalot 

Coberta plana P17 P17-E01 Coberta plana de terra tècnic 

Coberta enjardinada P18 P18-E01 Coberta enjardinada 
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A.9: RECULL FOTOGRÀFIC 
 

PLANTA ZONA I DESCRIPCIÓ IMATGE 

BAIXA 

Imatge cedida de la façana principal 

al 1998. Placa identificativa de 

l'època.  

 

Primer vestíbul. Porta principal 

 
Imatge oposada a l'anterior.  

 
Façana Principal 

 

 

PLANTA ZONA I DESCRIPCIÓ IMATGE 

FAÇANA 

Part superior façana pati d'illa  

 
Façana pati d'illa. 

 
Part final pati d'illa  

 
Pati d'illa i actual habitatge baixos.  
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PLANTA ZONA I DESCRIPCIÓ IMATGE 

COMUNITAT 

Part interior cel obert.  

 
Part interior cel obert. Vista superior. 

 
Soterrani  

 
Acabat del cel obert  

 
 

 

 

PLANTA ZONA I DESCRIPCIÓ IMATGE 

COBERTA 

Badalot.  

 
Cara sud coberta. 

 
Cara nord de la coberta. 

 
Coberta inclinada.  
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PLANTA ZONA I DESCRIPCIÓ IMATGE 

COBERTA 

Terrassa àtic frontal. 

 
Terrassa posterior àtic. 

 
Pati interior. 

 
Arribada a planta coberta.  

 
 

 

 

 

PLANTA ZONA I DESCRIPCIÓ IMATGE 

TIPUS 

Cuina planta tipus.  

 
Menjador planta tipus. 

 
Bany planta tipus. 

 
Accés habitatge.  
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PLANTA ZONA I DESCRIPCIÓ IMATGE 

BAIXA I 

PISOS 

Marbre terra vestíbul.  

 
Motllura d'acabat de sostre de 

vestíbul. 

 
Il·luminació vestíbul. 

 
Combinació d'acabats vestíbul.  
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A.10: PLÀNOLS DE PROJECTE  

 

ÍNDEX DE PLÀNOLS 

Estat Actual 
1. Emplaçament. 

2. Planta baixa i soterrani. 

3. Planta altell. 

4. Planta tipus. 

5. Planta àtic. 

6. Planta badalot. 

7. Planta coberta. 

8. Façanes. 

9. Façanes mitgeres. 

10. Seccions AA' i CC'. 

11. Seccions BB' i DD'. 

12. Seccions EE' i GG'. 

13. Seccions FF' i HH'. 

14. Estructura cimentació, soterrani, -0.72 i planta baixa. 

15. Estructura altell 1, altell 2 i planta tipus. 

16. Estructura planta àtic, badalot i coberta.  

 

Estat Reformat 
17.Desenvolupament propostes. 

18. Enderrocs i nova construcció 1. 

19. Enderrocs i nova construcció 2. 

20. Enderrocs i nova construcció 3. 

21. Detall enderrocs escales locals comercials. 

22. Detall enderrocs escala habitatge baixos. 

23. Detall construcció conducte vent il·lació. 

24.Amidaments planta baixa. 

25. Amidaments  planta altell . 

26. Amidaments planta tipus. 

27. Amidaments planta àtic. 

28. Amidaments planta coberta. 

29. Acabats soterrani. 

30. Acabats planta baixa. 

31. Acabats planta altell. 

32. Acabats habitatge 1. 

33. Acabats habitatge 2. 

34. Acabats habitatge 3. 

35. Acabats habitatge àtic. 

36. Acabats coberta. 

37. Façanes. 

38. Façanes mitgeres. 

39. Seccions AA' i CC'. 

40. Seccions BB' i DD'. 

41. Seccions EE' i GG'. 

42. Seccions FF' i HH'. 

43. Seccions II' i JJ' 

44. Detall cuina habitatge 1 

45. Detall cuina habitatge 2. 

46. Detall cuina habitatge 3. 

47. Detall cuina habitatge àtic. 

48. Detalls banys planta baixa. 

49. Detall banys habitatge 1. 

50. Detalls banys habitatges 2 i 3. 

51. Detalls banys àtic. 

52. Fusteria (portes) planta baixa. 

53. Fusteria (portes) planta tipus, àtic i coberta. 

54. Fusteria (finestres) planta baixa. 

55. Fusteria (finestres) planta tipus, àtic i coberta. 

56.Divisòries interiors. 

57. Detall divisòries interiors. 

58. Normativa tèrmica. 

59. Normativa acústica. 

60. Instal·lació elèctrica i telecomunicacions  planta baixa. 

61. Instal·lació elèctrica i telecomunicacions  planta altell. 

62. Instal·lació elèctrica i telecomunicacions  planta tipus. 

63. Instal·lació elèctrica i telecomunicacions  planta àtic. 

64. Instal·lació aigua, evacuació, plaques solars, calefacció i gas 

soterrani. 

65. Instal·lació aigua, evacuació, plaques solars, calefacció i gas 

planta baixa. 

66. Instal·lació aigua, evacuació, plaques solars, calefacció i gas 

habitatge 1. 

67. Instal·lació aigua, evacuació, plaques solars, calefacció i gas 

habitatge 2 

68. Instal·lació aigua, evacuació, plaques solars, calefacció i gas 

habitatge 3. 

69. Instal·lació aigua, evacuació, plaques solars, calefacció i gas 

habitatge àtic. 

70. Instal·lació aigua,evacuació, plaques solars i gas planta 

coberta. 

71. Detalls coberta enjardinada. 

72. Detalls plaques solars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situació:
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Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat Actual - Planta Soterrani i Planta Baixa.

Nº:Escala: 1/100

02
Data: Juny 2014

Soterrani

Local 1

Local 2

Zones Comuns

Habitatge 1

Menjador

Habitació  1

Bany Cuina Safareig

Pati

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

SUPERFÍCIE  ÚTIL

ESTÀNCIA PROJECTE(m²)

Soterrani
Local 1
Local 2
Zones Comuns
Habitatge 1
    Bany
    Cuina
        Habitació  1
    Safareig
        Saló-Menjador
    Pati

TOTAL

19,11
93,73
84,10
42,81
39,85

3,10
7,28
6,42
9,16

11,31
10,32

270,84

N

DETALL PLANTA BAIXA

DETALL PLANTA SOTERRANI

6.2 7.05 13.05

0.8

3.4

1.1

1.9

1.1

3.4

0.8

5.75 6.08 0.99 3 3.6

0.07

0.3

0.3

0.15

0.07

0.1

0.07

0.1

0.15

6.6

1.91

11.59

5.6 7.64 1.7 0.86 2.75 0.7

1.03

1.7 1.95 2.34

0.15

0.15

0.15

0.15

0.07

0.15

5.75 7.13 3 3.6 3.43

4.7

2.5

4.7

3.52

2.77

3.52

1.57

0.9

2.77

0.9

1.57

1.05

1.05

0.07

0.07

0.9

0.9

3.1

0.75

3.28

1.87

2.78

2.6

1.9

0.93

3.52

2.73

0,00

0,00

0,00

-0,72

-0,72

-0,72

12.5

26.3

22.72

0.15

0.15

0.15

7.2

3.07

3.8 2.24 0.86
0.89

1.89

-2,46

Imtage 1: Ascensor i arrancada
de l'escala principal de l'edifici.

Imatge 2: Entrada a l'edifici i
portes  d'accés  als  locals.

Imatge 4: Soterrani, comptadors d'aigua i
sistema  d'evacuació  de  l'edifici.

I.2

I.1

I.4

Imatge 3: Paret de càrrega de
les escales interiors dels locals.

I.3

LLEGENDA

Paviment ceràmic de 40x40
cm, col·locat en tota la longitud
dels locals.

Paviment de peces de marbre
de 60x40cm, col·locat en la
planta baixa de l'edifici.

Paviment ceràmic 25x25cm,
col·locat  en  l'habitatge.

Paviment ceràmic de 23x23cm
col·locat a 45º de l'horitzontal
en zones comuns de l'edifici.

Acabat exterior de materials
bituminosos del sostre de
l'habitatge de planta baixa.

Paviment de rajola de 10x20cm
per acabat exterior.

1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7

3 2 14

5 6 7 8 9 10 11

5 6 7 8 9 10 11

3 2 14

1

2

3

47 6 5



Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat Actual - Planta Altell.

Nº:Escala: 1/100

03
Data: Juny 2014

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

SUPERFÍCIE  ÚTIL

ESTÀNCIA PROJECTE(m²)

Local 1
    Altell 1
    Altell 2
Local 2
    Altell 1
    Altell 2
Habitatge 1
    Distribuidor
        Habitació  2
        Habitació  3

TOTAL

46,50
21,26
25,24
45,55
20,31
25,24
18,06
1,55
5,30

11,21

110,11

N

DETALL PLANTA ALTELL 1 I 2

Local 1

Local 2

Habitació  2

Habitació  3

Distribuidor

0,00

2,92

1,84

6.2 7.05 7.05

1.33

0.75

2.3

0.75

2.3

0.75

2.26

0.75

1.33

12.5

7.2 1.6 3.61.4

7.2 2.32 0.69 3.45

2.640.750.692.327.18

3.1

0.75

2.01

3.25

2.78

1.05

1.7

0.9

0.9

0.9

0.9

1.7

1.05

3.52

3.52

0,00

0,00 2,92

1,84

1,84

0.3

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.1

0.07

0.1

LLEGENDA

Imtage 5: Instal·lacions  del
pati  de  ventilació.

Imatge 6: Barana de zones comuns, ascensor i
arribada i partida de l'escala comunitaria.

Imatge 7: Volta d'escala i pas
d'instal·lacions  elèctriques.

I.5

Imatge 8: Vista de les plantes
des del pati de llum interior.

I.6

I.7

I.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

17

18

19

3

6 7 8 9 10 11 12 13 14
151617181920

151617181920

6 7 8 9 10 11 12 13 14

47 6 510 9 812 1113

14

2

Paviment ceràmic de 40x40
cm, col·locat en tota la longitud
dels locals.

Paviment de peces de marbre
de 60x40cm, col·locat en la
planta baixa de l'edifici.

Paviment ceràmic 25x25cm,
col·locat  en  l'habitatge.

Paviment ceràmic de 23x23cm
col·locat a 45º de l'horitzontal
en zones comuns de l'edifici.

Acabat exterior de materials
bituminosos del sostre de
l'habitatge de planta baixa.

Paviment de rajola de 10x20cm
per acabat exterior.

12.5

4



Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat Actual - Planta Tipus.

Nº:Escala: 1/100

04
Data: Juny 2014

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

SUPERFÍCIE  ÚTIL

ESTÀNCIA PROJECTE(m²)

Zones Comuns
Habitatge 1
    Bany 1
    Bany 2
    Cuina
    Despensa
    Distribuidor
        Habitació  1
        Habitació  2
        Habitació  3
        Habitació  4
    Rebedor
    Safareig
        Saló-Menjador
Habitatge 2
    Bany 1
    Bany 2
    Cuina
    Despensa
    Distribuidor
        Habitació  1
        Habitació  2
        Habitació  3
    Rebedor
    Safareig
        Saló-Menjador

TOTAL

10,41
97,09

5,42
2,19
7,21
2,22
6,51

15,75
8,81
9,28

11,28
6,52
3,51

19,29
97,83

5,42
2,19
7,21
2,22
6,51

15,71
18,87
11,28

6,52
3,51

19,29

205,33

N

1.08

1.25

1.33

1.8

1.6

1.8

1.33

1.25

1.08

12.5

4.33 1.35 2.51 0.4 1.01 0.91 1.19 0.91 3.08 3.45

5.75 3.29 2.96 1.2 1.66 0.9 3.45

5.75 6.29 3.99 3.45

4.33 1.35 2.91 1.01 0.91 2.1 6.6

2.6

3.36

3.36

2.6

2.41

1.04

2.82

1.04

2.41

1.81

1.64

2.77

1.64

2.86

1.05

4.57

4.56

2.86

6.2 7.05 7.05

1.05

1.3

3.25

1.3

3.25

1.3

1.05

12.5

Bany 2 Bany 1

Habitació  2 Habitació  1Safareig

Cuina

DespensaHabitació  4

DistribuidorSaló-Menjador Rebedor

Habitació  3
Habitació  1

Habitació  2Despensa

Saló-Menjador

Habitació  3

Bany 2 Bany 1Cuina

Safareig

Distribuidor Rebedor

Habitatge 1

Habitatge 2

0.07

0.07 0.15 0.05 0.05 0.1
0.07

0.07

0.07

0.1

0.15

0.15

0.07

0.15

0.3

0.15

0.07

0.070.10.05
0.05

0.07

0.07

Imatge 9: Finestres interiors del
pati de llum.

Imatge 10: Bany principal de
planta tipus.

I.10

I.11

I.12

Imatge 11: Porta d'accés a les
habitacions.

Imatge 12: Cantonada del menjador. Acabat de
paper a les parets i enguixat i motllura del sostre.

LLEGENDA

Acabat de paviment de fusta
d'amplada 6 cm. Pot variar
segons la planta.

Acabat ceràmic de peces de
25x25,  col·locat  en  l'habitatge.

Acabat ceràmic de 23x23 a 45º
de l'horitzontal en zones
comuns de l'edifici.

Paviment de rajola de 10x20cm
per acabat exterior.

27 28 29 30 31 32 33

34
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19

20212223242526

I.9



Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat  Actual  -  Planta  Àtic.

Nº:Escala: 1/100

05
Data: Juny 2014

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

SUPERFÍCIE  ÚTIL

ESTÀNCIA PROJECTE(m²)

Zones Comuns
Habitatge 1
    Bany
    Cuina
    Distribuidor
        Habitació  1
        Habitació  2
        Habitació  3
    Safareig
        Saló-Menjador
    Terrassa 1
    Terrassa 2
Habitatge 2
     Bany
    Cuina
    Distribuidor
        Habitació  1
        Habitació  2
        Habitació  3
    Safareig
        Saló-Menjador
    Terrassa 1
    Terrassa 2

TOTAL

3,34
96,41
4,22
6,40
8,21

14,41
8,07
7,89
2,02

17,16
7,63

15,64
96,41
4,22
6,40
8,21

14,41
8,07
7,89
2,02

17,16
7,63

15,64

196,16

N

Cuina Bany Habitació  2 Habitació  1Habitació  3Terrassa 1

Distribuidor Rebedor

Saló-Menjador

Safareig

Terrassa 2

Cuina Bany Habitació  2 Habitació  1

Terrassa 2
Habitació  3Terrassa 1

Saló-Menjador

Distribuidor Rebedor

Safareig

Habitatge 1

Habitatge 2

1.08

1.25

0.68

0.65

1.8

1.6

1.8

0.65

3

3

0.68

1.25

1.08

2.85

2.88

2.88

2.85

0.23

2.41

1.04

1.46

2.5

2.41

4.57

0.89

1

0.89

4.57

0.23

4.62

1.45

1.45

4.62

2.68 2.77 2.69 1.75 3.35 2.99
2.7

Imatge 13: Vista de les finestres
interiors del pati de llum.

LLEGENDA

Imatge 14: Vista del pati de llum des de la planta
àtic.

I.15

I.14

Imatge 15: Cuina  del  pis  àtic. Imatge 16: Fals sostre de fusta
laminada.

I.16

135 136 137 138 139 140

142

129

128

127128129131132133

I.18

Acabat de paviment de fusta
d'amplada 6 cm. Pot variar
segons la planta.

Acabat ceràmic de peces de
25x25,  col·locat  en  l'habitatge.

Acabat ceràmic de 23x23 a 45º
de l'horitzontal en zones
comuns de l'edifici.

Paviment de rajola de 10x20cm
per acabat exterior.

141

134



Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat Actual - Planta Badalot.

Nº:Escala: 1/100

06
Data: Juny 2014

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

SUPERFÍCIE  ÚTIL

ESTÀNCIA PROJECTE(m²)

Zones Comuns
Coberta Inclinada
Coberta Plana

TOTAL

3,35
40,3
104,42

148,07

N

Coberta inclinada
Coberta plana

Zones Comuns6.25

2.85

2.85

1.05

3.52

3.07

3.52

1.05

4.57

2.77

4.57

6.2 3.29 6.91

2.77 7.35 3

Imatge 17: Arribada a Planta
Badalot

LLEGENDA

Imatge 18: Vista de l'acabat del badalot per
l'interior de l'edifici.

Imatge 19: Vista de xemeneia de
ventilació  actualment  en  desús.

Imatge 20: Vista superior de la terrassa
devantera  dels  àtics.

Paviment de rajola de 10x20cm
per acabat exterior.

Acabat ceràmic de 23x23 a 45º
de l'horitzontal en zones
comuns de l'edifici.

Acabat plàstic per coberta de
badalot.

Tancament d'alumini i vidre

Coberta inclinada a quatre
aigües amb acabat de teula
àrab.

I.20

I.17

I.18

I.19
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142
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Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat Actual - Planta Coberta.

Nº:Escala: 1/100

07
Data: Juny 2014

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

SUPERFÍCIE  ÚTIL

ESTÀNCIA PROJECTE(m²)

Badalot
Coberta Inclinada
Coberta Plana

TOTAL

23,74
47,07
100,42

171,23

N

6.72

2.74

2.74

1.05

3.42

3.27

3.42

1.05

6.75 2.94 7.01

2.77 7.35 3

Imatge 21: Detall canaló intern
de la coberta inclinada.

LLEGENDA

Imatge 22: Vista del badalot i els comptadors de
gas  amb  la  distribució  fins  als  patis  de  ventilació.

Imatge 18: Vista de la coberta inclinada. Imatge 24: Vista en direcció Est de la coberta
plana.

I.23

I.20

I.22

I.24

Paviment de rajola de 10x20cm
per acabat exterior.

Acabat ceràmic de 23x23 a 45º
de l'horitzontal en zones
comuns de l'edifici.

Acabat plàstic per coberta de
badalot.

Tancament d'alumini i vidre

Coberta inclinada a quatre
aigües amb acabat de teula
àrab.



Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat  Actual  -  Alçat  Oest  i  Est.  Façanes  Pincipal  i
Posterior.

Nº:Escala: 1/150

08
Data: Juny 2014

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

Imatge 26:  Façana  Posterior  de  l'edifici.

Imatge 25: Façana  Principal  de  l'edifici.

DETALL  FAÇANA  PRINCIPAL DETALL  FAÇANA  POSTERIOR

N

LLEGENDA

Coberta inclinada a
quatre aigües amb
acabat  de  teula  àrab.

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Mitgera.



Medianera 36

Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat  Actual  -  Alçat  Nord  i  Sud.  Mitgeres.

Nº:Escala: 1/150

09
Data: Juny 2014

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

N

Imatge 28: Local comercial 2.

Imatge 27: Local comercial 1.

DETALL  ALÇAT  NORD DETALL  ALÇAT  SUD

LLEGENDA

Coberta inclinada a
quatre aigües amb
acabat  de  teula  àrab.

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Mitgera.



Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
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Imatge 30: Revestiment de marbre fins
1.30m i enguixat i pintat superior. Sòcol de
20cm de marbre.

Imatge 29: Revestiment de marbre fins
0.90m i enguixat i puntura superior.

DETALL  SECCIÓ  A-A' DETALL  SECCIÓ  C-C'
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A

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Mitgera. Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 0.9m
i enguixat i pintat.

Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 1.30m
i enguixat i pintat.

Enguixat i pintat
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Imatge 32: Paviment de marbre de 60x40
blanc i negre

Imatge 31: Revestiment de marbre fins
1.30m  i  continuació  d¡aquest  per  l'escala.

DETALL  SECCIÓ  B-B' DETALL  SECCIÓ  D-D'
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Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Mitgera. Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 0.9m
i enguixat i pintat.

Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 1.30m
i enguixat i pintat.

Enguixat i pintat
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Imatge 33:  Saló-menjador  de  pis  tipus.

Imatge 34: Encavallada de la coberta
inclinada.

DETALL  SECCIÓ  G-G' DETALL  SECCIÓ  E-E'
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Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Mitgera. Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 0.9m
i enguixat i pintat.

Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 1.30m
i enguixat i pintat.

Enguixat i pintat

5

15
16

21

3

5

11

+ 4,70

+ 7,80

+ 10,90

+ 14,00

+ 17,10

+ 20,20

+ 23,30

+ 0,00

+ 4,70

+ 7,80

+ 10,90

+ 14,00

+ 17,10

+ 20,20

+ 23,30

+ 0,00

+ 26,55

+ 2,90

- 0,72

2.05

0.75

2.05

0.75

2.05

0.75

2.05

0.75

2.05

0.75

2.05

0.75

2.05

0.75

1.52

2.59

27.62

22.8

2.75

24.64

0.73

1.5

0.57

0.73

1.5

0.57

0.98

1.25

0.57

3.31

1.2



Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat  Actual  -  Seccioó  Longitudinal  i  Transversal.

Nº:Escala: 1/150

13
Data: Juny 2014

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

N

Imatge 36: Vista de la terrassa posterior
dels  àtics.

Imatge 35: Vista del pati de ventilació des
de la coberta.

DETALL  SECCIÓ  F-F' DETALL  SECCIÓ  H-H'
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F

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Mitgera. Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 0.9m
i enguixat i pintat.

Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 1.30m
i enguixat i pintat.

Enguixat i pintat
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LLEGENDA

ESTRUCTURA PLANTA SOTERRANI
COTA: -2,50

ESTRUCTURA CIMENTACIONS
COTA: -3,00 (deduida)

ESTRUCTURA PLANTA -1
COTA: -0,72

ESTRUCTURA PLANTA BAIXA
COTA: +0,00

Fonamentació  continua de maçoneria
ordinaria.

Riostres  de  la  fonamentació  continua.

Parets de càrrega de fàbrica de maó
de 15cm de gruix.

Parets de trava de fàbrica de maó de
15 cm de gruix.

Paret de tancament de fàbrica de maó
de  15  cm  sense  càrrega  pertinent.

Sostre post construcció de tipus
col·laborant.

Biga  de  formigó  armat  de  20x30cm.

Bigueta de formigó pretensat amb
intereix de 60cm.

Biga tipus IPN 180 col·locada per
formació  de  sostre  sota  l'encavellada.

Encavellada de fusta de la
coberta inclinada.

Cèrcol  perimetral  de  20x30cm.

Llinda prefabricada.
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ESTRUCTURA PLANTA ALTELL 2
COTA: +2,90

LLEGENDA

ESTRUCTURA PLANTA ALTELL 1
COTA: +1,80

ESTRUCTURA PLANTA TIPUS
COTES: +4,70  +7,80  +10,90
           +14,00  +17,10  +20,20

Fonamentació  continua de maçoneria
ordinaria.

Riostres  de  la  fonamentació  continua.

Parets de càrrega de fàbrica de maó
de 15cm de gruix.

Biga  de  formigó  armat  de  20x30cm.

Bigueta de formigó pretensat amb
intereix de 60cm.

Biga tipus IPN 180 col·locada per
formació  de  sostre  sota  l'encavellada.

Parets de trava de fàbrica de maó de
15 cm de gruix.

Paret de tancament de fàbrica de maó
de  15  cm  sense  càrrega  pertinent.

Sostre post construcció de tipus
col·laborant.

Encavellada de fusta de la
coberta inclinada.

Cèrcol  perimetral  de  20x30cm.

Llinda prefabricada.
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ESTRUCTURA PLANTA COBERTA
COTA: +26,55

LLEGENDA

ESTRUCTURA  PLANTA  ÀTIC
COTA: +23,30

ESTRUCTURA PLANTA BADALOT
COTES: +28,90

Fonamentació  continua de maçoneria
ordinaria.

Riostres  de  la  fonamentació  continua.

Parets de càrrega de fàbrica de maó
de 15cm de gruix.

Biga  de  formigó  armat  de  20x30cm.

Bigueta de formigó pretensat amb
intereix de 60cm.

Biga tipus IPN 180 col·locada per
formació  de  sostre  sota  l'encavellada.

Parets de trava de fàbrica de maó de
15 cm de gruix.

Paret de tancament de fàbrica de maó
de  15  cm  sense  càrrega  pertinent.

Sostre post construcció de tipus
col·laborant.

Encavellada de fusta de la
coberta inclinada.

Cèrcol  perimetral  de  20x30cm.

Llinda prefabricada.
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OPCIÓ  1:  4  habitatges.

El primer plantejament sorgeix, tal i com
hem comentat, amb la formació d'un
passadís al voltant del cel obert, per a
donar pas a l'entrada de quatre
habitatges.

OPCIÓ  2:  3  habitatges.

Reduïm a 3 habitatges la planta, cedint la
meitat a un únic habitatge per a disposar
de les dues façanes. Com veiem l'espai és
massa extens.

OPCIÓ  3:  3  habitatges.

Fem un canvi de disposició del tercer
habitatge, portant-lo al darrera de la finca i
disposant els dos restants a la part
devantera, atenent a la seva simetria.

FINAL

A partir de la limitació anterior es
procedeix a treballar l'interior de cada
habitatge, buscant la millor distribució
interior tal i com es desenvolupa en el
present projecte i en els plànols i detalls
següents  a  aquest.

OPCIÓ  4:  3  habitatges.

Finalment fem el pas de disposar a la
façana principal el tercer pis, deixant els
dos petits a la part del darrera, mantenim
el  passadís  a  tres  cares.

OPCIÓ  5:  3  habitatges-FINAL

Mantenint el pis gran a la façana principal,
li disposem al pis verd (2) un espai més
per assimilar la superfície necessària.  El
pis blau la guanya amb l'absorció del
passadís,  quedant  aquest  amb  forma  de  L.
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ESTAT ACTUAL Estructura Planta Baixa. Cota -0.72m

MEMORIA ESTAT ACTUAL

Actualment trobem dos locals
comercials idèntics. Disposen de botiga
fins a la part del mostrador
(aproximadament  la meitat de la llargada
de local) i d'una zona de magatzem prou
amplia: s'exten des de la part de darrera
del mostrador fins al pati d'illa on hi
trobem una ampliació realitzada al 1998.
Apart, disposa de l'altell que es troba a
la cota +1.80 i d'un segon altell que
s'accedeix des d'aquest primer on la
seva  alçada  és  de  1.50m.
Els sostres són escasament baixos i les
botigues queden amb poca alçada i a la
vegada fondaria.

MEMORIA ESTAT REFORMAT

Els  objectius  de  la  reforma  són  notables.
En primer lloc, hi retirem la part coberta
del pati d'illa per donar-li la superficie al
mateix.
Segon, hi trenquem l'alçada eliminant
l'altell que cobreix la major part del local.
Mantenim però, l'altell corresponent al
final del local de cota +1.80m deixant-lo
visible des de l'entrada de la botiga.

Pel que fa les escales, procedim a
avaçar-les per tal de poder fer unes
escales de 3 esgraons totalment
uniformes en l'amplada del local per
accedir a la cota -0.72m. Amb tal
modificació obtenim l'avanç de l'escala
ascendent a cota +1.80m la qual ens
oferirá un major espai (i complint amb
normativa)  per  a  l'accés  l'altell.

S'ubicará a la zona final del local de cota
-0.72m els lavabos per al personal i la
sala de personal.

S'executa tal modificació sense ànim de
centrar-se en una activitat comercial
concreta degut a que segons el
cadastre, dits locals estan declarats com
a  comerç  i  com  a  oficina/despatx.

Simplement, s'intenta crear una
uniformitat d'acord amb l'espai del qual
es disposa en l'actualitat.

ENDERROCS Estructura Pl.Baixa.Cota -0.72m NOVA  CONSTRUCCIÓ  Estructura  Pl.Baixa.Cota  -0.72m

ESTAT ACTUAL Estructura Planta Baixa. Cota 0.00m ENDERROCS Estructura Pl.Baixa.Cota 0.00m NOVA  CONSTRUCCIÓ  Estructura  Pl.Baixa.Cota  0.00m

ESTAT ACTUAL Estructura Planta Altell. Cota -0.72m ENDERROCS Estructura Pl.Altell.Cota +1,80m NOVA  CONSTRUCCIÓ  Estructura  Pl.Altell.Cota  +,1.80m

ESTAT REFORMAT Estructura Pl.Baixa.Cota -0.72m

ESTAT REFORMAT Estructura Pl.Baixa.Cota 0.00m

ESTAT REFORMAT Estructura Pl.Altell.Cota +,1.80m

Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat  Reformat-Detall  modificació  Planta  Baixa.
Locals  i  nova  zona  comunitària

Nº:Escala: 1/200

Data: Juny 2014
21



ESTAT  ACTUAL  Secció  Longitudinal  F-F'  de  locals  i  altell

ESTAT  REFORMAT  Secció  Longitudinal  F-F'  de  locals  i  altell

ESTAT  ACTUAL  Detall  escala  Pis  BaixosSecció  Longitudinal  E-E'

ESTAT  REFORMAT  Detall  escala  Pis  BaixosSecció  Longitudinal  E-E'

X

Y

X'

Y'

ESTAT  REFORMAT  Secció  X'Y'

ESTAT  ACTUAL  Secció  X'Y'

Armat  Superior  Ø16

Armat  Inferior  Ø16

DETALL  1:  Secció  escala  cota  -0.72m.  Escala  1/20 DETALL 2: Escala arribada sostre cota +1.80m. Escala 1/20

DET.1

DET.2

0.17

0.28

0.91 0.44

Armat  Inferior  Ø16

Armat  longitudinal  Ø20

DETALL  3:  Unió  nou  forjat.  Escala  1/20
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Armat  transversal  2Ø8  c/20cm

DET.3

Malla  de  compresió  20x20cm
Negatius  2Ø12

A.Transversal  2Ø12

A.de  Pell  2+2Ø10

Cèrcols  Ø8c/10cm

A.Transversal  2Ø16

Malla  de  compressió
20x20cm

Negatius  2Ø12

0.17

0.28
0.72

Nou  entrevigat  ceràmic  de  40x60cm

22

Bigueta pretensada
Massisat de HA-25/P/20/IIa

Anclatge  mecànic  d'unió
sellat amb resines epoxi.

Xapa  de  compressió  de  20x20cm

Armadura  de  negatiu  2Ø12

0.47
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EG

EG'

DC

DC'

Enderroc entrebigat plantes tipus.
Esc.1/75

Enderroc entrebigat planta coberta.
Esc.1/75

Pas conducte entrebigat plantes
tipus. Esc.1/75

Pas conducte entrebigat planta
coberta. Esc.1/75

Secció  EG-EG'.
Escala 1/150

D.1 Sortida conducte a coberta i pas per
habitatge  àtic.  En  secció  DC-DC'.    Escala  1/50

D.2  Circulació  de  ventilació  en  planta  tipus.
En  secció  DC-DC'.  Escala  1/50

Detall desenvolupament peces que
composen el conducte. - Escala 1/20ENDERROC  I  CONSTRUCCIÓ  NOU  CONDUCTE

Es procedeix al repicat de la zona a tractar.
L'espai que es necessita es limita a un forat de 37x24cm, per la qual cosa es procedeix
a executar el repicat del forat de mides 38x25cm, atenent a la nova ubicació del
conducte.
Per  a plantes tipus, es troba un massisat que uneix l'última bigueta amb la paret de
trava,  un  espai  qüasi  reduït  que  arriba  als  36cm  respecte  l'eix  de  la  bigueta.
Pel que fa la planta coberta, la bigueta es troba 15cm més allunyada aproximadament.
Tot  i  així,  trobem  un  massisat  de  nou.
La cala realitzada ens desvetlla de nou el forjat ja conegut: bigueta de formigó armat,
entrebigat  ceràmic  i  xapa  de  compressió.
El  conducte,  doncs  disposa  de  sufient  espai  per  a  ser  introduït.
Destacar que serà útil des de la planta principal fins a la planta cinquena, a la sisena
planta només serà de pas, doncs recau en un dormitori, en una de les seves
cantonades.

SISTEMA  DE  CONDUCTE  DE  VENTILACIÓ

El sistema triat consisteix en un model industrial de conductes
de ventilació perfeccionats a base de blocs de formigó,
establerts  per  una  alçada  de  màxim  7  plantes.
Una de les majors característiques  del bloc és la identifiació
des de l'exterior de les seves cares interiors, de manera que
obtenim  informació  sobre  la  forma  interna  de  cada  bloc.
En la seva sortida a l'exterior, pot ser acabat amb el mateix
revestiment que la resta de la coberta, amb la qual cosa
obtenim  homogeneïtat.
En el seu interior, en el pas per cada planta, també adquireix
l'acabat pertinent.
Pel que fa l'aspirador, trobem un model estàtic de formigó,
format per tres anells intermedis rectangulars de la mateixa
mida i un barret superior amb resalt de forma de piràmide
quadrangular.  La seva base és de major perímetre que les
anteriors.

DETALL NORMATIU

En compliment del CTE DB-HS3 que ens marca les pautes de
qualitat de l'aire interior, en el seu apartat número 3.2 on
s'estableixen les condicions que ha de tenir el sistema de
ventilació, hi trobem que el conducte ha de sobresortir  2m
d'alçada en el cas que es trobi en coberta transitable o bé 1,3
vegades  l'alçada  de  l'obstacle  comprés  en  un  radi  menor  a  2m.
Tot i no ser un espai transitable al públic ja que hi trobem la
instal·lació de plaques solars, ascendim, doncs, 3.5m d'alçada
ja  que  hi  trobem  les  plaques  amb  una  alçada  de  2.50m.

Aspirador de
mides 33x21cm

Peces  de  formigó
amb acabat
d'arrebosat de
morter.3.5

0.24

0.25

0.37

Reixeta  metàl·lica

OBSERVACIONS

La disposicó del conducte té un motiu concret, doncs, degut a
l'orientació  solar,  el  pas  del  sol  durant  el  dia,  crea  ombra.
Si disposem la longitud menor en direcció sud, fem que la
nostra ombra sigui de menor superficie, per la qual cosa es
projecta una ombra menor sobre les plaques solars.

D.2

D.1
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0.08

6.36 0.84 3
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0.3
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6.36 0.84 3
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0.3
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0.18

1.7 0.86
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0.15

4.64

3.52

2.77

3.52

2.47

0.15

0.9

0.9
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3.46
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0.14
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3.85

0.08

1.02

0.8

2.86
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0.08
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0.15
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0.08
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0.14

1.8

0.08
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0.15
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0.08
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3.29
0.15
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3.3
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SUPERFÍCIE  ÚTIL

ESTÀNCIA PROJECTE(m2)

Soterrani

TOTAL

10,90

10,90m2

DETALL MATERIALS PLANTA BAIXA SOTERRANIACABATS PER A ZONES COMUNS I LOCALS COMERCIALS

REVESTIMENTS

SOSTRESS

S1: Acabat de guix i pintura plàstica mate
color ''Blanco Permanente''  de la gama
''Vibrations'' de pintures Bruguer.

S2: Sostre registrable de vinil i alumini
conformat amb plaques de 600x600mm i
estructura d'alumini fixada al forjat. Marca
Knauf, model  D143.

T TERRES

T4:  Paviment  ceràmic  model  Kenya  de  la
gamma Sonte-Ker de  Porcelanos. Mides
60x60cm.

T5: Paviment per a exterior terrós continu,
sistema Aripaq de Grupo Entorno. Gruix de
10cm.

T6:Paviment ceràmic model Natal Marfil de
la gamma Stone-Ker de Porcelanosa. Mides
43.5x65.4cm.

T7:Paviment ceràmic model Arizona Brick
Arena SR de la gamma Stone-Ker de
Porcelanosa. Mides 31.6x31.6cm

T8:Imprimació  de pintura incolora per a terra
de  local  i  de  comptadors  elèctrics.

R5: Aplacat model Brick Arizona SR de la
gamma Stone-Ker de Porcelanosa. Mides
31.6x31.6cm.

R6: Acabat de guix i pintura plàstica a partir
d'una altura 1.20m de pintures Bruguer,
gamma ''Colores del mundo'' color ''Duna''.

R7:  Acabat  de  guix  i  pintura  plàstica  de
pintures Bruguer, gamma ''Colores del
mundo''  color  ''Piña'.

R8:  Arrebossat  per  a  habitació  de
comptadors de morter Revat Base color gris
clar.

R9:  Aplacat  ceràmic  de  model
''Microcemento Blanco SR'' de la gamma
Stone-Ker de Porcelanosa. Mides 60x60cm,
col·locat  fins  a  1,20m  d'alçada.

R10: Morter monocapa raspat per a
exteriors Propam Revat Raspado. Color
terra.

R

T3:  Acabat  ceràmic  de  model  ''Microcemento
Blanco SR'' de la gamma Stone-Ker de
Porcelanosa. Mides 60x60cm.

R8

R8

R8
T8
S1
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N

SUPERFÍCIE  ÚTIL

ESTÀNCIA PROJECTE(m2) NORMATIVA

Local 1
Bany

Local 2
Bany

Vestivul
Zona  Comú

Bany
H.Neteja
H. Comptadors
TOTAL

66,97
5,15
66,68
4,79
41,03
11,24
3,92
1,89
3,93
195,60m2

DETALL MATERIALS PLANTA BAIXA GENERAL

20m2

20m2

Ø1,50m
Ø1,50m
Ø1,20m
--
--

ACABATS PER A ZONES COMUNS I LOCALS COMERCIALS

REVESTIMENTS

SOSTRESS

S1: Acabat de guix i pintura plàstica mate
color ''Blanco Permanente''  de la gama
''Vibrations'' de pintures Bruguer.

S2: Sostre registrable de vinil i alumini
conformat amb plaques de 600x600mm i
estructura d'alumini fixada a forjat. Marca
Knauf, model  D143.

T TERRES

T4:  Paviment  ceràmic  model  Kenya  de  la
gamma Sonte-Ker de  Porcelanos. Mides
60x60cm.

T5: Paviment per a exterior terrós continu,
sistema Aripaq de Grupo Entorno. Gruix de
10cm.

T6:Paviment ceràmic model Natal Marfil de
la gamma Stone-Ker de Porcelanosa. Mides
43.5x65.4cm.

T7:Paviment ceràmic model Arizona Brick
Arena SR de la gamma Stone-Ker de
Porcelanosa. Mides 31.6x31.6cm

T8:Imprimació  de pintura incolora per a terra
de  local  i  de  comptadors  elèctrics.

R5: Aplacat model Brick Arizona SR de la
gamma Stone-Ker de Porcelanosa. Mides
31.6x31.6cm.

R6: Acabat de guix i pintura plàstica a partir
d'una altura 1.20m de pintures Bruguer,
gamma ''Colores del mundo'' color ''Duna''.

R7:  Acabat  de  guix  i  pintura  plàstica  de
pintures Bruguer, gamma ''Colores del
mundo''  color  ''Piña'.

R8:  Arrebossat  per  a  habitació  de
comptadors de morter Revat Base color gris
clar.

R9:  Aplacat  ceràmic  de  model
''Microcemento Blanco SR'' de la gamma
Stone-Ker de Porcelanosa. Mides 60x60cm,
col·locat  fins  a  1,20m  d'alçada.

R10: Morter monocapa raspat per a
exteriors Propam Revat Raspado. Color
terra.

R

T3:  Acabat  ceràmic  de  model  ''Microcemento
Blanco SR'' de la gamma Stone-Ker de
Porcelanosa. Mides 60x60cm.

R9

R6

R9

R6

R9

R6

R9

R6

R9

R6
R9

R6

R7

R7

R7 R7

R7
R7

R7

R7

R7 R5

R5

R5

R8

R8

R9

R6

R9

R6

R5

R5

R7

R7

R7 R7

R7
R7

R7

R7 R5

R5

R5

T6
S2

T6
S2

T6
S1

T6
S1

T7
S1

T6
S2

T6
S2

T6
S1

T6
S1

T7
S1

T3
S1

T3
S1

T4 T3
S1

T3 T3
S1

T8
S1

T5
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SUPERFÍCIE  ÚTIL

ESTÀNCIA PROJECTE(m2) NORMATIVA (m2)

Local 1
Local 2
TOTAL

35,50
35,59
70,89

DETALL MATERIALS PLANTA ALTELL GENERAL

N

20m2
20m2

R7

R7

R7

S1
R7

R7

ACABATS PER A ZONES COMUNS I LOCALS COMERCIALS

REVESTIMENTS

SOSTRESS

S1: Acabat de guix i pintura plàstica mate
color ''Blanco Permanente''  de la gama
''Vibrations'' de pintures Bruguer.

S2: Sostre registrable de vinil i alumini
conformat amb plaques de 600x600mm i
estructura d'alumini fixada a forjat. Marca
Knauf, model  D143.

T TERRES

T4:  Paviment  ceràmic  model  Kenya  de  la
gamma Sonte-Ker de  Porcelanos. Mides
60x60cm.

T5: Paviment per a exterior terrós continu,
sistema Aripaq de Grupo Entorno. Gruix de
10cm.

T6:Paviment ceràmic model Natal Marfil de
la gamma Stone-Ker de Porcelanosa. Mides
43.5x65.4cm.

T7:Paviment ceràmic model Arizona Brick
Arena SR de la gamma Stone-Ker de
Porcelanosa. Mides 31.6x31.6cm

T8:Imprimació  de pintura incolora per a terra
de  local  i  de  comptadors  elèctrics.

R5: Aplacat model Brick Arizona SR de la
gamma Stone-Ker de Porcelanosa. Mides
31.6x31.6cm.

R6: Acabat de guix i pintura plàstica a partir
d'una altura 1.20m de pintures Bruguer,
gamma ''Colores del mundo'' color ''Duna''.

R7:  Acabat  de  guix  i  pintura  plàstica  de
pintures Bruguer, gamma ''Colores del
mundo''  color  ''Piña'.

R8:  Arrebossat  per  a  habitació  de
comptadors de morter Revat Base color gris
clar.

R9:  Aplacat  ceràmic  de  model
''Microcemento Blanco SR'' de la gamma
Stone-Ker de Porcelanosa. Mides 60x60cm,
col·locat  fins  a  1,20m  d'alçada.

R10: Morter monocapa raspat per a
exteriors Propam Revat Raspado. Color
terra.

R

T3:  Acabat  ceràmic  de  model  ''Microcemento
Blanco SR'' de la gamma Stone-Ker de
Porcelanosa. Mides 60x60cm.

T6

S1
T6

R7
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N

AMPLIACIÓ  DE  LA  PLANTA  DEL  PIS  TIPUS  1

R1

R2

R2

R2

R1

R3

R5

R2

S1S2 S2 S2

S1

S1

S1 S1

S1

T2 T1 T2T2

T1

T1 T1

T1

T1

ESTÀNCIA
Rebedor
Bany
Cuina
Saló-Menjador
Habitació  1
Habitació  2
Habitació  3

Bany Suite
Vestidor

TOTAL

5,58
7,17
12,98
32,37
7,39
10,59
11,52
6,58
6,27
100,44

RebedorBany Cuina

Habitació  1

Habitació  2

Habitació  3

Vestidor

Bany Suite

Saló-Menjador

ACABATS PER A HABITATGES

T

SOSTRES

R

TERRES

REVESTIMENTS

S

PROJECTE(m2) NORMATIVA (m2)

SUPERFÍCIE  ÚTIL

PROJECTE(m2) NORMATIVA (m2)

SUPERFÍCIE  VENTILACIÓ

S1: Acabat de guix i pintura plàstica mate
color ''Blanco Permanente'' de la gama
''Vibrations'' de pintures Bruguer.

S2: Sostre registrable de vinil i alumini
conformat amb plaques de 600x600mm i
estructura d'alumini fixada a forjat. Marca
Knauf, model  D143

T1: Paviment de fusta laminada tipus
parquet model Glov de Ikea. Mides de la
peça:  19x138cm.

T2: Paviment ceràmic d'acabat simulant
fusta gama Par-Ker model Casona Castaño
de Porcelanosa. Mides de la peça:
19,3x120cm.

T7:Paviment ceràmic model Arizona Brick
Arena SR de la gamma Stone-Ker de
Porcelanosa. Mides 31.6x31.6cm

R1: Acabat de guix i pintura plàstica mate
color ''India Melocotón'' de la gamma
''Colores del Mundo'' de pintures Bruguer.

R2: Acabat de guix i pintura plàstica mate
color ''Almendra pálida'' de la gamma
''Colores del Mundo'' de pintures Bruguer.

R3: Acabat de guix i pintura plàstica per a
cuines i banys color ''Blanco Hueso'' de
pintures Bruguer.

R4: Aplacat ceràmic model Casona Castaño
de la gama Par-Ker de Porcelanosa. Mides
de  la  peça:19,3x120cm.

R5: Aplacat model Brick Arizona SR de la
gamma Stone-Ker de Porcelanosa. Mides
31.6x31.6cm.

0
1,06
1,26
5,18
0,85
1,34
1,34
1,06
0,56

0,69
0,89
1,62
4,04
0,92
1,12
1,44
0,82
1,28

Ø1,20m
Ø1,20m
Ø1m
Ø2,80
6m2
6m2
6m2
Ø1,2m
Ø1,2m
36m2

R4

R4

R5

R5

R4

R5

R4



AMPLIACIÓ  DE  LA  PLANTA  DEL  PIS  TIPUS  2

R1

R1

R1

R1

S1
T1

S2
T2

R4

S2
T1

S2
T1

S1
T1

R2

R2

S2
T2

R3

ESTÀNCIA PROJECTE(m2)

Rebedor

Bany

Cuina

Saló-Menjador

Habitació

NORMATIVA (m2)

ESTÀNCIA PROJECTE (m2)  NORMATIVA (m2)

SUPERFÍCIE  ÚTIL

SUPERFÍCIE  DE  VENTILACIÓ

N

Rebedor
Bany
Cuina
Saló-Menjador
Habitació  1
TOTAL

4,11
3,89
13,13
13,01
12,27
46,41m2

Rebedor
Bany
Cuina
Saló-Menjador
Habitació  1

0,51
0,48
1,64
1,62
1,53

Ø1,20m
Ø1,20m
Ø1m
Ø2,80
6m2
36m2

1,06
0,21
1,90
1,90
1,34

ACABATS PER A HABITATGES

T

SOSTRES

R

TERRES

REVESTIMENTS

S

S1: Acabat de guix i pintura plàstica mate
color ''Blanco Permanente'' de la gama
''Vibrations'' de pintures Bruguer.

S2: Sostre registrable de vinil i alumini
conformat amb plaques de 600x600mm i
estructura d'alumini fixada a forjat. Marca
Knauf, model  D143

T1: Paviment de fusta laminada tipus
parquet model Glov de Ikea. Mides de la
peça:  19x138cm.

T2: Paviment ceràmic d'acabat simulant
fusta gama Par-Ker model Casona Castaño
de Porcelanosa. Mides de la peça:
19,3x120cm.

T7:Paviment ceràmic model Arizona Brick
Arena SR de la gamma Stone-Ker de
Porcelanosa. Mides 31.6x31.6cm

R1: Acabat de guix i pintura plàstica mate
color ''India Melocotón'' de la gamma
''Colores del Mundo'' de pintures Bruguer.

R2: Acabat de guix i pintura plàstica mate
color ''Almendra pálida'' de la gamma
''Colores del Mundo'' de pintures Bruguer.

R3: Acabat de guix i pintura plàstica per a
cuines i banys color ''Blanco Hueso'' de
pintures Bruguer.

R4: Aplacat ceràmic model Casona Castaño
de la gama Par-Ker de Porcelanosa. Mides
de  la  peça:19,3x120cm.

R5: Aplacat model Brick Arizona SR de la
gamma Stone-Ker de Porcelanosa. Mides
31.6x31.6cm.

R5

R5

R4
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T3
S1
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R1R1

R1

R1

R1

R2

R2

R2

R3

R5

R4

R5

R1

R3

S1
T1

S1
T1

S1
T1

S2
T2

S2
T2

AMPLIACIÓ  DE  LA  PLANTA  DEL  PIS  TIPUS  3

Rebedor

Bany

Cuina

Saló-Menjador

Habitació

N

ESTÀNCIA PROJECTE(m2) NORMATIVA (m2)

ESTÀNCIA PROJECTE (m2)  NORMATIVA (m2)

SUPERFÍCIE  ÚTIL

SUPERFÍCIE  DE  VENTILACIÓ

Rebedor
Bany
Cuina
Saló-Menjador
Habitació  1
TOTAL

5,43
3,67
5,74
16,19
11,10
42,13m2

Rebedor
Bany
Cuina
Saló-Menjador
Habitació  1

0
0,21
0,56
1,34
3,06

Ø1,20m
Ø1,20m
Ø1m
Ø2,80
6m2
36m2

0,67
0,46
0,71
2,02
1,39

ACABATS PER A HABITATGES

T

SOSTRES

R

TERRES

REVESTIMENTS

S

S1: Acabat de guix i pintura plàstica mate
color ''Blanco Permanente'' de la gama
''Vibrations'' de pintures Bruguer.

S2: Sostre registrable de vinil i alumini
conformat amb plaques de 600x600mm i
estructura d'alumini fixada a forjat. Marca
Knauf, model  D143

T1: Paviment de fusta laminada tipus
parquet model Glov de Ikea. Mides de la
peça:  19x138cm.

T2: Paviment ceràmic d'acabat simulant
fusta gama Par-Ker model Casona Castaño
de Porcelanosa. Mides de la peça:
19,3x120cm.

T7:Paviment ceràmic model Arizona Brick
Arena SR de la gamma Stone-Ker de
Porcelanosa. Mides 31.6x31.6cm

R1: Acabat de guix i pintura plàstica mate
color ''India Melocotón'' de la gamma
''Colores del Mundo'' de pintures Bruguer.

R2: Acabat de guix i pintura plàstica mate
color ''Almendra pálida'' de la gamma
''Colores del Mundo'' de pintures Bruguer.

R3: Acabat de guix i pintura plàstica per a
cuines i banys color ''Blanco Hueso'' de
pintures Bruguer.

R4: Aplacat ceràmic model Casona Castaño
de la gama Par-Ker de Porcelanosa. Mides
de  la  peça:19,3x120cm.

R5: Aplacat model Brick Arizona SR de la
gamma Stone-Ker de Porcelanosa. Mides
31.6x31.6cm.

R4
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N

SUPERFÍCIE  ÚTIL SUPERFÍCIE  VENTILACIÓ

ACABATS PER A HABITATGES

REVESTIMENTS

R1: Acabat de guix i pintura plàstica mate
color ''India Melocotón'' de la gamma
''Colores del Mundo'' de pintures Bruguer.

R2: Acabat de guix i pintura plàstica mate
color ''Almendra pálida'' de la gamma
''Colores del Mundo'' de pintures Bruguer.

R3: Acabat de guix i pintura plàstica per a
cuines i banys color ''Blanco Hueso'' de
pintures Bruguer.

R4: Aplacat ceràmic model Casona Castaño
de la gama Par-Ker de Porcelanosa. Mides
de  la  peça:19,3x120cm.

R5: Aplacat model Brick Arizona SR de la
gamma Stone-Ker de Porcelanosa. Mides
31.6x31.6cm.

SOSTRESS

S1: Acabat de guix i pintura plàstica mate
color ''Blanco Permanente''  de la gama
''Vibrations'' de pintures Bruguer.

T TERRES

T1: Paviment de fusta laminada tipus
parquet model Glov de Ikea. Mides de la
peça:  19x138cm.

T2: Paviment ceràmic d'acabat simulant
fusta gama Par-Ker model Casona Castaño
de Porcelanosa. Mides de la peça:
19,3x120cm.

T7:Paviment ceràmic model Arizona Brick
Arena SR de la gamma Stone-Ker de
Porcelanosa. Mides 31.6x31.6cm

ESTÀNCIA PROJECTE(m2) NORMATIVA (m2) PROJECTE (m2)  NORMATIVA (m2)

Rebedor
Bany
Cuina
Saló-Menjador
Habitació  1
Habitació  2
Sala d'estar
TOTAL

5,46
6,17
8,33
16,54
15,97
9,56
8,76
79,55

0,68
0,77
1,04
2,06
1,99
1,19
1,09

N

Ø1,20m
Ø1,20m
Ø1m
Ø2,80
6m2
6m2
Ø1,20m

1,26
1,06
1,34
2,59
2,52
2,40
0,72

S1
T1

S2
T2

S1
T1

S1
T1

S2
T2

S1
T1

T7

T7

S2: Sostre registrable de vinil i alumini
conformat amb plaques de 600x600mm i
estructura d'alumini fixada a forjat. Marca
Knauf, model  D143

R1

R1 R1

R1

R1

R2 R2

R2

R2R3

R5

R5

R4 R4

R
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N

SUPERFÍCIE  ÚTIL

ESPAI PROJECTE(m2)

Coberta transitable
Coberta enjardinada
TOTAL

103,68
41,76
145,44m2

DETALL MATERIALS PLANTA BADALOT
ACABATS PER COBERTA

REVESTIMENTS

T TERRES

T9: Paviment registrable. Sistema de
paviment elevat amb plots per al pas de les
instal·lacions.

T10: Acabat d'herbes aromàtiques  per a
coberta enjardinada semi intensiva.

R9: Base de morter Propam Revoc per a ser
pintat.

R10: Morter monocapa raspat per a
exteriors Propam Revat Raspado. Color
terra.

R
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T9

T9

T10

Panells  extruïts  translúcids,  amb  una  pestanya  vertical
abanda  i  banda  del  plafó
Connector tapajunts per unir els panells

Fixació  d'acer  inoxidable  per  subjectar  les  plaques

1

2

3

36

Badalot

Es necessita que el tancament del badalot sigui translùcid per a aportar llum i claror
a l'escala de l'edifici d'estudi. S'utilitzarà  el sistema de policarbonat autoportant de
la casa Danpalon.

-  Coeficient  d'energia  solar  transmesa  a    través  del  panel  amb  color  incolor:  0.53
- A prova de filtracions i efectes dels raigs ultraviolats
-  Sistema  de  construcció  sense  silicones  o  adhesius
-  Temperatures  de  serveis:  -40ºC  fins  a  120ºC
-  Expansió  tèrmica  lineal:  0.065mm/mºC
- Pes per metre lineal: 1.45Kg
- Valor de K: 2.11
- Gran flexibilitat de disseny

R10

R10
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N

LLEGENDA

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Mitgera. Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 0.9m
i enguixat i pintat.

Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 1.30m
i enguixat i pintat.

Enguixat i pintat

FAÇANA  PRINCIPAL FAÇANA  POSTERIOR

P P

FPFP

28.04 28.04

0.72
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MITGERA NORD MITGERA SUD

N

N

S

S

N

LLEGENDA

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Mitgera. Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 0.9m
i enguixat i pintat.

Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 1.30m
i enguixat i pintat.

Enguixat i pintat
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N

LLEGENDA

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Mitgera. Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 0.9m
i enguixat i pintat.

Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 1.30m
i enguixat i pintat.

Enguixat i pintat color Duna de
la gamma ''Colores del Mundo''
de pintures Bruguer.

C C'

A'

SECCIÓ  A-A' SECCIÓ  C-C'

+ 4,70

+ 0,00

+ 7,80

+ 10,90

+ 14,00

+ 17,10

+ 20,20

+ 23,30

- 2,50

- 0,72

+ 4,70

+ 0,00

+ 7,80

+ 10,90

+ 14,00

+ 17,10

+ 20,20

+ 23,30

- 2,50

+ 26,55

A

15

20

26

33

44

51

56

62

69

74

80

92

98

105

110

116

123

128

134

141

146

152

1

9
1

4

1

9

15

26

33

44

51

62

69

80

87

98

105

116

123

134

141

152

5

15

5

15

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

4.4

27.75

2.3

2.35

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.7

1.52

2.3

27.59

2.4

3.62

2

1.59

1.51

1.59

1.51

1.59

1.51

1.59

1.51

1.59

1.51

1.59

1.51

1.59

1.91

2.93

1.05

2.05

1.05

2.05

1.05

2.05

1.05

2.05

1.05

2.05

1.05

2.05

1.05

2.05

1.05
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N

D D'

B'

SECCIÓ  B-B' SECCIÓ  D-D'

B

+ 4,70

+ 7,80

+ 10,90

+ 14,00

+ 17,10

+ 20,20

+ 23,30

+ 1,80

- 0,72

+ 26,55

- 2,50

+ 4,70

+ 7,80

+ 10,90

+ 14,00

+ 17,10

+ 20,20

+ 23,30

+ 0,00

-2,50

+ 26,55

1

15

26

33

44

51

62

69

80

87

98

105

116

123

134

141

152

9

+ 0,00

22.5

1

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.6

2.22

0.3

2.95

0.3

5.7

1.3

1.9

1.3

1.9

1.3

1.9

1.3

1.9

1.3

1.9

1.3

1.9

1.3

3.4

2.8

1

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.45

0.3

0.25

2.4

LLEGENDA

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Mitgera. Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 0.9m
i enguixat i pintat.

Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 1.30m
i enguixat i pintat.

Enguixat i pintat color Duna de
la gamma ''Colores del Mundo''
de pintures Bruguer.

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3 0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3



Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat  Reformat-Secció  E-E'  i  Secció  G-G'

Nº:Escala: 1/150

41
Data: Juny 2014

N

G G'
E'

SECCIÓ  E-E' SECCIÓ  G-G'

E

+ 4,70

+ 7,80

+ 10,90

+ 14,00

+ 17,10

+ 20,20

+ 23,30

+ 0,00

+ 4,70

+ 7,80

+ 10,90

+ 14,00

+ 17,10

+ 20,20

+ 23,30

+ 0,00

+ 26,55

- 0,72

2.05

0.75

2.05

0.75

2.05

0.75

2.05

0.75

2.05

0.75

2.05

0.75

2.05

0.75

4.31

27.62

22.8

2.75

24.64

0.73

1.5

0.57

0.73

1.5

0.57

0.98

1.25

0.57

3.31

1.08

LLEGENDA

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Mitgera. Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 0.9m
i enguixat i pintat.

Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 1.30m
i enguixat i pintat.

Enguixat i pintat color Duna de
la gamma ''Colores del Mundo''
de pintures Bruguer.



H-H'

Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat  Reformat-Secció  F-F'  i  Secció  H-H'

Nº:Escala: 1/150

42
Data: Juny 2014

N

H H'

F'

SECCIÓ  F-F' SECCIÓ  H-H'

F

+ 4,70

+ 7,80

+ 10,90

+ 14,00

+ 17,10

+ 20,20

+ 23,30

+ 0,00

+ 4,70

+ 7,80

+ 10,90

+ 14,00

+ 17,10

+ 20,20

+ 23,30

+ 0,00

+ 26,55

- 0,72

5

15

1

24.51

3.11

27.62

3.82

1.59

1.51

1.59

1.51

1.59

1.51

1.59

1.51

1.59

1.51

1.59

1.89

22.8

24.51

2.95

27.46

LLEGENDA

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Mitgera. Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 0.9m
i enguixat i pintat.

Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 1.30m
i enguixat i pintat.

Enguixat i pintat color Duna de
la gamma ''Colores del Mundo''
de pintures Bruguer.



Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat  Reformat-Secció  I-I'  i  Secció  J-J'

Nº:Escala: 1/150

43
Data: Juny 2014

N

I'

SECCIÓ  I-I' SECCIÓ  J-J'

I

J' J

+ 4,70

+ 7,80

+ 10,90

+ 14,00

+ 17,10

+ 20,20

+ 23,30

+ 0,00

+ 26,55

- 0,72

+ 4,70

+ 7,80

+ 10,90

+ 14,00

+ 17,10

+ 20,20

+ 23,30

+ 0,00

+ 26,55

- 0,72

5

1

15

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

0.3

4.31

1

2.32

0.25

2.5

25.32
24.51

3.25
1.95

5

1

15

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

4.31

1

2.32

0.25

2.5

25.32
24.51

3.25
1.95

LLEGENDA

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Revestiment exterior
de morter monocapa
amb acabat de pintura.

Mitgera. Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 0.9m
i enguixat i pintat.

Revestiment de planta baixa.
Aplacat de marbre fins 1.30m
i enguixat i pintat.

Enguixat i pintat color Duna de
la gamma ''Colores del Mundo''
de pintures Bruguer.

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.45

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.45



N

1 Enrajolat paret Kona Silestona

2 Taulell  i  sòcol  serie  Kona  Beige  de  Silestone

3 Arrebossat  de  guix  i  pintura  plàstica  mate  "Blanco  Hueso"
de Colores del Mundo de Bruguer.

4 Paviment  ceràmic  ''Casona  Castaño''  de  la  gamma
Par-Ker de Porcelanosa.

5 Sòcol  de  ceràmica  de  la  mateixa  gamma  que  el  paviment.

Mecanismes de 15A amb presa a terrra.

Nevera no empotrable Liheberr model CBNPgb3956 Premium

Rentadora integrada Teka model LI1060

Rentaplats integrat Teka model DW741FI

Caldera mixta model Themaclassoc F25 CL73LLK de Saunier Duval

LLEGENDA

SECCIÓ  A-A' SECCIÓ  C-C' SECCIÓ  B-B'

PLANTA CUINA

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

111

2 2 2

3 3

3

3

4
4

45 5

6

7

8

9

9

2
10

10

Campana extractora Teka model DPS90 Slim

Forn compacte Teka model HE615

Placa  vitroceràmica  Teka  model  TR841

Pica d'acer inoxidable model Cumbre de Roca

Aixeta monocomandament model Taranga de Roca

Mobiliari de cuina color faig vaporitzat clar

6 6

7

8

8
11

11

12
12

12

13

14

14

15

15

16

16

17 17 17

18 Porta model Lisa T de Artevi color ''Haya Vaporizado''

A B

A' B'

C C'

Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat Reformat-Detall material habitatge 1

Nº:Escala: 1/50

Data: Juny 2014

Fals sostre registrable de vinil i alumini conformat amb plaques de
600x600mm i estructura d'alumini fixada a forjat. Marca Knauf,
model  D143

44



DETALLS

N

SECCIÓ  A-A' SECCIÓ  C-C' SECCIÓ  B-B'

PLANTA CUINA

1

2

3

4 45

6 6 6

7

8

8
8

9

10

11

11
12

12

13

14

14

15

15

16

17

17

9

A B

A' B'

C C'

Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat Reformat-Detall cuina habitatge 2

Nº:Escala: 1/50

Data: Juny 2014

LLEGENDA

1 Enrajolat paret Kona Silestona

Taulell  i  sòcol  serie  Kona  Beige  de  Silestone

Arrebossat  de  guix  i  pintura  plàstica  mate  Blanco  hueso
de Colores del Mundo de Bruguer.

Paviment  ceràmic  ''Casona  Castaño''  de  la  gamma
Par-Ker de Porcelanosa.

Sòcol  de  ceràmica  de  la  mateixa  gamma  que  el  paviment.

Mecanismes de 15A amb presa a terrra.

Nevera no empotrable Liheberr model CBNPgb3956 Premium

Rentadora integrada Teka model LI1060

Caldera mixta model Themaclassoc F25 CL73LLK de Saunier Duval

Campana extractora Teka model DPS90 Slim

Forn compacte Teka model HE615

Placa  vitroceràmica  Teka  model  VT  CM30  2P

Pica d'acer inoxidable model Utop de Roca

Aixeta monocomandament model Taranga de Roca

Mobiliari de cuina color faig vaporitzat clar

Fals sostre registrable de vinil i alumini conformat amb plaques de
600x600mm i estructura d'alumini fixada a forjat. Marca Knauf,
model  D143

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

Microones empotrable model TMW18Bi de Teka
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N

LLEGENDA

SECCIÓ  A-A' SECCIÓ  B-B' SECCIÓ  C-C'

PLANTA CUINA

1
1

2 2

3

4

44
4

5

6 6 6

7 7

8

8

9

10

10

11
11 11

11

12

13 1313

13

14

14

12

15

16

A A'

B B'

C

C'

Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat Reformat-Detall cuina habitatge 3

Nº:Escala: 1/50

Data: Juny 2014

1 Enrajolat paret Kona Silestona

Taulell  i  sòcol  serie  Kona  Beige  de  Silestone

Arrebossat  de  guix  i  pintura  plàstica  mate  Blanco  hueso
de Volores del Mundo de Bruguer.

Paviment  ceràmic  ''Casona  Castaño''  de  la  gamma
Par-Ker de Porcelanosa.

Sòcol  de  ceràmica  de  la  mateixa  gamma  que  el  paviment.

Mecanismes de 15A amb presa a terrra.

Nevera no empotrable Liheberr model CBNPgb3956 Premium

Rentadora integrada Teka model LI1060

Caldera mixta model Themaclassoc F25 CL73LLK de Saunier Duval

Campana extractora Teka model DPS90 Slim

Forn compacte Teka model HE615

Placa  vitroceràmica  Teka  model  VT  CM30  2P

Pica d'acer inoxidable model Utop de Roca

Aixeta monocomandament model Taranga de Roca

Mobiliari de cuina color faig vaporitzat clar

Fals sostre registrable de vinil i alumini conformat amb plaques de
600x600mm i estructura d'alumini fixada a forjat. Marca Knauf,
model  D143

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

46



DETALLS

N

SECCIÓ  A-A' SECCIÓ  C-C' SECCIÓ  B-B'

PLANTA CUINA

1
1

2 2

3

3

4 4 4

5 5 5

6 6

7

7
9

10

11 11

11

8

8
12

13

13

14

14

15

16
16

A B

A' B'

C C'

Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat  Reformat-Detall  cuina  habitatge  àtic

Nº:Escala: 1/50

Data: Juny 2014

LLEGENDA

1 Enrajolat paret Kona Silestona

Taulell  i  sòcol  serie  Kona  Beige  de  Silestone

Arrebossat  de  guix  i  pintura  plàstica  mate  Blanco  hueso
de Colores del Mundo de Bruguer.

Paviment  ceràmic  ''Casona  Castaño''  de  la  gamma
Par-Ker de Porcelanosa.

Mecanismes de 15A amb presa a terrra.

Nevera no empotrable Liheberr model CBNPgb3956 Premium

Rentadora integrada Teka model LI1060

Caldera mixta model Themaclassoc F25 CL73LLK de Saunier Duval

Campana extractora Teka model DPS90 Slim

Forn compacte Teka model HE615

Placa  vitroceràmica  Teka  model  VT  CM30  2P

Pica d'acer inoxidable model Utop de Roca

Aixeta monocomandament model Taranga de Roca

Mobiliari de cuina color faig vaporitzat clar

Fals sostre registrable de vinil i alumini conformat amb plaques de
600x600mm i estructura d'alumini fixada a forjat. Marca Knauf,
model  D143

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

Microones empotrable model TMW18Bi de Teka
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N

LLEGENDA D'ELEMENTS

Secció  T-T'  bany  comunitat Secció  L-L'  bany  comunitat

Planta bany comunitat

Secció  T-T'  bany  local  comercial

Planta bany local comercial

Secció  t-t'  bany  local  comercial

1 1 1

1

2

2

3

3

3

3

4

4

55

5

5

66

6

6

7

8 8

9

10

L

L'

T T'

T T'

t t'

11

11

11

12 12

Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat  Reformat-Bany  zona  comú  i  banys  locals

Nº:Escala: 1/50

Data: Juny 2014

Paviment  ceràmic  Stone-Ker  de
Porcelanosa model Arizona-Brick color
Arena SR
Inodor Dama Senso de Roca

Aixeta Esmai de Roca

1

2

3

4

5

6

Enrajolat  paret  ceràmica  Stone-Ker  de
Porcelanosa model  Brick Arizona color
Arena SR

Plat de dutxa Easy STA 75x75cm de
Roca

Rentamans Diverta WallHung de Roca

Aixeta de dutxa Logica de Roca

Mirall Dama Mirror 0.90x1m de Roca

Mecanisme d'endoll de 20A

7

8

9

10 Mampara Easy de Roca

11 Porta model Lisa T de Artevi color
''Haya Vaporizado''

12 Vidre  fix  translúcid  encaixat  en  marc
d'alumini lacat
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N

LLEGENDA D'ELEMENTS

Paviment  ceràmic  Par-Ker  Casona
Castaño  de  Porcelanosa

Inodor Dama Senso de Roca

Bidet Dama Senso de Roca

Rentamans Dama Senso Semi
Pedestal de 550x420mm de Roca

Aixeta Esmai de Roca

Aixeta de dutxa Barcelona Built-in de
Roca

Mirall Dama Mirror 0.90x1m de Roca

Moble de bany Senso Base Unit de
Roca

Mampara de bany model Urban H1 de
1x1.95m

Mecanisme d'endoll de 20A

Banyera Constesa Plus 1,70x0,7m de
Roca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Mirall Dama Mirror 1.70x1m de Roca

14

1

1

1 1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5
5

5

6

6

6 6

6

6

Envà  de  7cm  de  gruix  separador15

Radiador d'alumini model Duval60 de
BaxiGrup

16

7

7

7

7

7

8
8

8

8

9
9

11
10

Prestatgeria de fusta de forma
poligonal i gruix 3cm

17

12
12

13 13

14

14

15
15

16

16
16

17

17

8

17

Secció  L-L'  Suite

L

L'

T

t

T'

t'

Secció  T-T'  Suite

Planta Bany Suite

Secció  t-t'  Suite

Secció  L-L'

Secció  T-T'

Planta Bany General

Secció  t-t'

T

t

T'

t'

L

L'

3

Porta model Lisa T de Artevi color
''Haya vaporizado''

18

18

18

18

Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat Reformat-Detall banys habitatge 1

Nº:Escala: 1/50

Data: Juny 2014

Enrajolat  paret  ceràmica  Par-Ker  Casaño
Castaño  i  Brick  Arizona  color  Arena  SR

Fals sostre registrable de vinil i alumini
conformat amb plaques de 600x600mm i
estructura d'alumini fixada a forjat. Marca
Knauf, model  D143
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N

11

2

2

33

4
4

4

5

5

6

6

7

7

8

9

10

11

12

13

14

14

Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat Reformat-Detall banys habitatge 2 i 3

Nº:Escala: 1/50

Data: Juny 2014

1

2

2

3

4

4

5

5

6

7

8

13

Secció  T-T'  habitatge  2

Planta habitatge 2

14

14

1

1

2

33

5

6 7

9

10

11

12

4

Secció  l-l'  habitatge  2 Secció  L-L'  habitatge  2

14

T

T'

L

l

L'

l'

L L'

T

T'

Secció  T-T' Secció  L-L'

Planta

Model Inodor Dama Senso Compact de Roca Model Aixeta Esmai monocomandament de Roca

LLEGENDA D'ELEMENTS

Paviment  ceràmic  Par-Ker  Casona
Castaño  de  Porcelanosa

Inodor Dama Senso de Roca

Rentamans Dama Senso Semi
Pedestal de 550x420mm de Roca
Aixeta Esmai de Roca

Aixeta de dutxa Barcelona Built-in de
Roca
Mirall Dama Mirror 0.90x1m de Roca

Moble de bany Senso Base Unit de
Roca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Enrajolat  paret  ceràmica  Par-Ker  Casaño
Castaño  i  Brick  Arizona  color  Arena  SR

Fals sostre registrable de vinil i alumini
conformat amb plaques de 600x600mm i
estructura d'alumini fixada a forjat. Marca
Knauf, model  D143

Plat de dutxa Daiquiri 1x0.8m de Roca

Mampara de bany model Classic C1
de 1x1.95m de Leroy Merlin

Mecanisme d'endoll de 20A12

13 Radiador d'alumini model Duval60 de
BaxiGrup

14 Porta model Lisa T de Artevi color
''Haya vaporizado''

50

Visual  de  la  unió  entre  ambdós  acabats



N

1 11

2

2

333

4 4

4

5

5

5 6

6

6

7

7

8

8

9

10

11

12

13

14

16

15

15

15

Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat  Reformat-Detall  banys  habitatge  àtic

Nº:Escala: 1/50

Data: Juny 2014

T T'

L

l

L'

l'

Secció  T-T'

Planta

Secció  l-l'Secció  L-L'

LLEGENDA D'ELEMENTS

Paviment  ceràmic  Par-Ker  Casona
Castaño  de  Porcelanosa

Inodor Dama Senso de Roca

Rentamans Dama Senso Semi
Pedestal de 550x420mm de Roca
Aixeta Esmai de Roca

Aixeta de dutxa Barcelona Built-in de
Roca
Mirall Dama Mirror 0.90x1m de Roca

Moble de bany Senso Base Unit de
Roca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Enrajolat  paret  ceràmica  Par-Ker  Casaño
Castaño  i  Brick  Arizona  color  Arena  SR

Fals sostre registrable de vinil i alumini
conformat amb plaques de 600x600mm i
estructura d'alumini fixada a forjat. Marca
Knauf, model  D143

Mampara de bany model Classic C1
de 1x1.95m de Leroy Merlin

Mecanisme d'endoll de 20A

12

13

Radiador d'alumini model Duval60 de
BaxiGrup

14

Bidet Dama Senso de Roca

Banyera Constesa Plus 1,70x0,7m de
Roca

15 Armari de 45cmx35cm de bany per
ubicació  interior  de  caldera.  Portes
amb ranura d'obertura

16 Porta model Lisa T de Artevi colo
''Haya Vaporizado''
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Detall  visual  d'aplicació
de materials i equips.

Paviment  ''Casona  Castaño''

Inodor Dama Senso

Revestiment ''Arizona Brick''

Caldera mixta model Themaclassoc F25
CL73LLK de Saunier Duval

17

17



P.E-00

F.E-01

P.E-02

P.E-03P.E-03

P.I-00

P.I-03

P.I-02

P.I-03

P.I-02
P.I-01

P.I-02

P.I-03

P.I-04

P.E-01
Ubicació:  Segona  entrada  principal.
Quantitat: 1

Porta batent d'alumini negre i vidre.
Vidre de seguretat i marc d'alumini en
el seu perímetre total fixat a
l'estructura formada per dos pilastres i
la  jàssera  que  l'envolten.

PE-02
Ubicació:  Accés  pati  d'illa
Quantitat: 1

Porta batent d'alumini i vidre
d'una fulla batent interior
amb sistema anti-pinçament
de dits per a zones amb
tràfic humà. Tipus Titane SP
de Technal.

P.I-01
Ubicació:Habitació  comptadors
electricitat
Quantitat: 1

Porta de xapa d'acer de
1,2mm.Resistència  al foc EI-2-60.
Inclou ventilació segons norma
UNE-EN1350-2:2004.  Model
PME-2007R2-60 de Urano.

P.I-02
Ubicació: Accés privat locals i,
armari  neteja  i  accés  soterrani
Quantitat: 4

Porta batent de fusta lacada
gris, d'obertura cap a l'exterior
respecte l'accés amb mànec
estàndard.  Canvi de costat de
frontisses  en  funció  del  local.

P.E-04 P.E-04

P.I-00
Ubicació: Accés zona
comunitària
Quantitat: 1

Porta batent de ferro forjat
negre. Obertura 180º amb
subjecció a la paret per a la
seva obertura total.

PE-03
Ubicació:  Accés  pati  interior
Quantitat: 2

Porta batent, d'obertura
interior, de fusta d'acabat
lacat gris per a exteriors,
maneta estandard amb
pany amb clau. Marc de
7cm.

PE-04
Ubicació:  Accés  comercial
Quantitat: 2

Porta batent, d'obertura exterior d'alumini i vidre per a
zona amb trànsit humà, amb sistema anti-pinçament  de
dits i goma de junta de tancament. Model tipus Titane
SP de Technal

P.I-03
Ubicació: Banys locals i
comunitat.
Quantitat: 3

Porta batent de fusta de faig
vaporitzat amb mànec
estandard a 1m aproximat
d'altura. Model tipus Lisa T de
portes Artevi.

P.E-00
Ubicació:  Entrada  principal.
Quantitat: 1

Porta batent de ferro i vidre que es
manté en tota la reforma. Pintat de
pintura antioxidant negre de Titanlux
gamma Oxiron.

P.I-04
Ubicació:Accés  locals per
zona  comnitària.
Quantitat: 2

Porta batent de fusta de faig
vaporitzat amb pany amb clau
independent i mànec rodó
estandard a 1m aproximat
d'altura. Model tipus Mara de
portes Artevi.
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OBSERVACIONS

A  la  Planta  Altell  no  hi  trobem  cap  porta  d'accés.

Pel que fa la porta d'accés principal a l'edifici s'hi manté, tot i que pateix un
procés de manteniment en el que s'hi aplica una nova pintura antioxidant per a
exterior d'acabat mate negre.

La porta F.I-00 corresponent a l'accés a zones comunes, disposa d'una
obertura a 180º que permet que aquesta es mantingui oberta durant les hores
diurnes.

P.E-00 P.I-01
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P.I-04

P.I-03

P.I-03

P.I-05

P.I-07

P.I-05
Ubicació:  Accés  menjador
pis 3
Quantitat: 6

Porta doble batent de 0,90m
útil, de fusta de faig i mànec
estàndar a 1m aproximat
d'altura.

P.I-03
Ubicació: Portes interiors
habitatges.
Quantitat: 66

Porta batent de fusta de faig
vaporitzat amb mànec
estandard a 1m aproximat
d'altura. Model tipus Lisa T de
portes Artevi.

P.I-04
Ubicació: Accés principal
habitatges.
Quantitat: 20

Porta batent de fusta de faig
vaporitzat amb pany amb clau
independent  i  mànec  rodó
estandard a 1m aproximat
d'altura. Model tipus Mara de
portes Artevi.

P.I-06
Ubicació: Accés menjador
àtic
Quantitat: 2

Marc de fusta de faig.

P.I-07
Ubicació:  Accés  habitació  pis  2.
Quantitat: 6

Porta corredissa. Portes de fusta de faig amb tirador circular encastat.
Introduïda  en  envà  de  fusta  de  pi.  (veure  detall  envans).  Doble  vidre
amb  càmara  per  aïllamet  acústic.  Vidre  sense  tintar.

P.E-07
Ubicació:  Accés  coberta
Quantitat: 1

Porta batent metàlica per a
accés a l'exterior, amb pany
amb clau específica.
Resistència  al  foc  EI60

P.I-03

P.I-03

P.I-03
P.I-03

P.I-03

P.I-03 P.I-03

P.I-03

P.I-04

P.I-04

P.E-06 P.E-06

P.E-05 P.E-05

P.I-04

P.I-03

P.I-03

P.I-03

P.I-04

P.I-03

P.I-03

P.I-03

P.I-06P.I-06

P.E-07

PLANTA TIPUS PLANTA  ÀTIC PLANTA COBERTA

P.E-06
Ubicació: Accés terrassa
habitació  atics.
Quantitat: 6

Porta batent d'alumini lacat i
vidre de 4/12/4mm model
Unno Thermic de Alumafel.
(mateix  patró  que  finestres)

P.E-05
Ubicació: Accés terrassa
frontal atics.
Quantitat: 2

Porta batent d'alumini lacat i
vidre de 4/12/4mm model
Unno Thermic de Alumafel.
(mateix  patró  que  finestres).
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2.2

2.18

1.2
1.15

2.2

2.18

Acabat lacat Blanc per a
banys de locals comercials i
accés  privat  a  aquest.

Acabat de faig vaporitzat per
a interior d'habitatges.
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0.45

2.15
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PLANTA BAIXA
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F.F-01

F.M-01

F.M-02

DETALL FINESTRES
Degut a regularitzar tota la fusteria pertinent a finestres,
s'estableix utilitzar un model concret de finestres d'alumini.
Aquestes varien en la seva mida i forma d'obertura en funció de la
seva  localització  (veure  detall  superior).
Els colors utilitzats són lacats de Blalnc i  Gris Fosc. El primer per
a  les  finestres  de  patis  de  ventilació  i  la  segona  per  la  resta.

PLANTA ALTELL F.F-02
Unitats:14
Color: Gris Fosc

F.M-01
Unitats:22
Color: Blanc

F.M-02
Unitats:12
Color:Blanc

F.M-03
Unitats:12
Color:Blanc

F.M-01

F.M-02

F.F-02F.F-01 F.F-01
F.F-02 F.F-02 F.F-02 F.F-02

F.M-03

F.F-01
Unitats:14
Color: Gris Fosc

CARACTERÍSTIQUES  DE  LES  FINESTRES .

Les finestres escollides han estat el model Unno de la marca Alumafel.
Les  seves  característiques  físiques  són:
- Perfil, sistema batent i mecanisme d'alumini.
- Vidre de 4 / 12 /4 mm.
-  Juntes  exteriors  d'estanqueïtat  de  fàcil  canvi.
- Sistema d'airejament en compliment del CTE DB HS3.
- Acabat lacat amb gruix de pintura de 80 micres.

QUALIFICACIONS OBTINGUDES D'ASSAIG
- Aire: 4
- Aigua: E750
- Vent: C5
-  Soroll: 31dB(A)
-  Coef.Tèrmic:  2.99  W/m²K

Detall 7. Esc. 1/02

Det.5

Detall 6. Esc. 1/02Detall 5. Esc. 1/02

Detall 4. Esc. 1/02Detall 4. Esc. 1/02

Det.6 Det.7

Det.3 Det.4

Detall finestra batent. Esc. 1/20

Detall finestra doble batent. Esc. 1/20

0.8

0.9

0.6

0.65

0.6

1.2

0.8

2.05

0.75

1.15

F.M-03
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F.F-03

F.M-03

PLANTA TIPUS
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F.F-03 F.F-04F.F-04

F.F-05F.F-05F.F-05

F.M-03

F.M-04F.M-04

F.I-02
F.M-06

F.M-05

F.M-06

F.M-05

F.M-03

F.I-01 F.I-02

DETALL FINESTRES
Degut a regularitzar tota la fusteria
pertinent a finestres, s'estableix utilitzar
un model concret de finestres d'alumini.
Aquestes varien en la seva mida i forma
d'obertura en funció de la seva
localització  (veure  detall  superior).
Els colors utilitzats són lacats de Blalnc i
Gris Fosc. El primer per a les finestres de
patis  de  ventilació  i  la  segona  per  la  resta.

PLANTA  ÀTIC

F.F-03 F.F-03

F.M-07

F.M-09

F.M-08

F.I-01 F.I-02

F.I-03

F.M-03

F.M-07

F.M-09

F.M-08

F.M-03

F.F-04 F.F-04

F.F-03
Unitats:14
Color: Gris Fosc

F.F-04
Unitats:14
Color: Gris Fosc

F.F-05
Unitats:18
Color: Gris Fosc

F.I-01
Unitats:6
Color: Gris Fosc

F.I-02
Unitats:12
Color: Gris Fosc

F.M-03
Unitats:22
Color: Blanc

F.M-04
Unitats:12
Color:Blanc

F.M-05
Unitats:12
Color:Blanc

F.M-06
Unitats:12
Color:Blanc

F.I-03
Unitats:2
Color: Gris Fosc

F.M-07
Unitats:2
Color:Blanc

F.M-08
Unitats:2
Color:Blanc

F.M-09
Unitats:2
Color:Blanc

CARACTERÍSTIQUES  DE  LES  FINESTRES .

Les finestres escollides han estat el model Unno de la marca Alumafel.
Les  seves  característiques  físiques  són:
- Perfil, sistema batent i mecanisme d'alumini.
- Vidre de 4 / 12 /4 mm.
-  Juntes  exteriors  d'estanqueïtat  de  fàcil  canvi.
- Sistema d'airejament en compliment del CTE DB HS3.
- Acabat lacat amb gruix de pintura de 80 micres.

QUALIFICACIONS OBTINGUDES D'ASSAIG
- Aire: 4
- Aigua: E750
- Vent: C5
-  Soroll: 31dB(A)
-  Coef.Tèrmic:  2.99  W/m²K

Detall1. Esc. 1/02 Detall2. Esc. 1/02 Detall finestra doble batent. Esc. 1/20

Det.1

Det.2
Detall finestra batent. Esc. 1/20

Det.1

Det.2

0.6

1.2

1.1

1.05

1.2

1.05

0.4

0.6

0.9

0.9

1.25

0.9

1

0.9

1.8

1.5

1.25

1.25

1.3

1.3

1.3

1.2

1.3

1.3

0.6

1.2
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PROCÉS  CONSTRUCTIU

1.  Col·locació  de  l'estructura  de  la  divisoria.
En primer lloc s'han de col·locar les soleres base i superior
adherides al forjat superior i inferior. Aquestes seràn les guies
per poder fer la resta de treball.

A continuació es col·locaran tots els peus drets, que son tots
el puntals verticals que conformaran la nostra estructura. En
els espais on hagin d'anar ubicades les portes es reforçaran
els puntals dintre de l'estructura de la mateixa paret.

Per últim es col·locaran travesanys entre cada dos peus
drets, alternant les seves altures segons mostra l'esquema
adjunt.

En el cas de trobar una divisoria de més de dos metres de
longitud en planta es reforçarà un peu dret tal i com mostra
l'esquema adjunt.

Una vegada finalitzada l'estructura es podràn passar les
instal·lacions desitjades per dintre de l'estructura. Aquestes
hauràn d'anar degudament protegides segons indica la
normativa.

2.  Col·locació  dels  taulells  de  fusta.
Abans de la col·locació dels taulells de DM ignífug s'ha de
protegir l'estructura dels possibles ponts acústics que es
puguin crear, per tant s'haurà de folrar tota la estructura per
les dues cares on s'acoplaran els taulells, de feltre de 3mm de
gruix,  tal  com  s'indica  als  detalls  del  plànol  nº57.

Es col·locarà la primera cara de les divisòries alternant les
mesures per trencar les juntes dels diferents taulells. Aquests
aniran degudament ajustats a les parets de càrrega de l'edifici
i als forjats entre els quals es troben.

A continuació es col·locarà l'aïllament corresponent,  en
aquest cas les plaques de lli de 4 i 8cm respectivament,
depenent del gruix de la paret que s'estigui executant. Aquest
haurà d'estar degudament ajustat i adherit perquè no existeixi
la possibilitat de que caigui i produeixi un pont tèrmic dins de
la divisòria. Finalment es podrà col·locar l'última cara de la
divisòria.

3. Cantonades i acabat
Una vegada la paret estigui aixecada i amb les planxes de DM
col·locades només caldrà col·locar els angles d'acer en les
cantonades de cada trobada, tant interior com exterior, per
protegir-les de possibles cops i per donar un millor acabat
visual.

També es taparan les juntes entre els taulells de fusta amb
cinta adhesiva per juntes. Finalment es pintarà amb dos
capes prèvies de imprimaciò i amb la capa de color establert
en  cada  estança.

Estructura  de  la  divisòria

Panells  de  DM  igníguf

Estructura  de  la  divisòria

Detall  B.  Capes  de  construcció

Detall A. Trobada teórica de
dos paraments

Detall C. Trobada teorica de dos
paraments sobre solera inferior

Detall  E.  Estructura  de  la  divisòria

Feltre  pels  ponts  acústics  a  l'interior.

Detall D. Pas
d'instal·lacions
elèctriques

Estructura  de  la  divisòria  amb  pas  d'instal·lacions
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DETALL 1 DETALL 2

SECCIÓ  PORTA SECCIÓ  PORTA  I  FALS  SOSTREDETALL 3 DETALL 4

DETALL 5

DETALL 7

DETALL 9 DETALL 10

DETALL 8

DETALL 6

LLEGENDA DETALLS

LLEGENDA

Feltre  de  llana  per  a  ponts  acùstics

Cinta d'acer per a les cantonades

Aïllant  de  lli  de  4  o  10cm  de  gruix

Taulell de DM 1.20x2.40m de
19mm  de  gruix  ignífug.
Peu dret de 10x6cm vertical

Peu dret de 6x3cm vertical

Puntal  de  reforç  per  trobada
d'altres paraments o una porta
Marc  batent  per  la  ubicació  de  la
porta
1
2    peu  de  paret  de  fàbrica  de
maó  pel  tancament  de  façanes  o
per mitjera

Marc de porta i porta

Arrebossat exterior de morter

Enguixat interior per sostres i
parets  i  posterior  pintura  plàstica

1  peu  de  paret  de  fàbrica  de  maó
del tancament interior de la
façana  principal  i  posterior

Fals sostre de guix.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Aïllant  de  cel·lulosa  insuflada

1

3

1

1

1

2

2

4
5

8

3

3

1

1

1

1

1

26

9

10

10

1

1

2

9

10

106

9

6

10
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DETALL 1: Trobada en T de dos
paraments de 8 cm de guix
DETALL 2: Trobada en T de dos
paraments de gruix 8 i 14 cm.
DETALL 3: Trobada en cantonada de dos
paraments de 14cm de gruix amb marc de
la porta
DETALL 4: Trobada en cantonada de dos
paraments de 8cm de gruix.
DETALL 5: Trobada del parament de fusta
amb  paret  del  pati  de  ventilació.
DETALL 6: Trobada perpendicular  de dos
paraments  amb  paret  de  càrrega.
DETALL 7: Trobada perpendicular  del
parament de fusta amb paret mitgera.
DETALL 8: Trobada paral·lela del
parament de fusta amb paret de càrrega
del  pati  d'il·luminació  interior.
DETALL 9: Trobada perpendicular  amb
façana  principal  o  posterior.
DETALL 10: Trobada en creu de 2
paraments i marc de porta principal.
DETALL 11: Doble paret amb portes
corredisses introduides.
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DETALL 11

PLANTA TIPUS   Esc. 1/100

D.1

D.5

D.6

D.8D.10

D.7

D.2

D.3

D.4

D.9D.11



Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat  Reformat  -  Normativa  Tèrmica

Nº:Escala: 1/150

Data: Juny 2014
58

DETALL  NORMATIVA  TÈRMICA  PLANTA  ALTELL  GENERAL N

DETALL  NORMATIVA  TÈRMICA  PLANTA  BAIXA  GENERAL

Cel·lulosa  injectada.
Conductivitat tèrmica:
0.038  W/m²K

Aïllant  de  lli.
Conductivitat tèrmica:
0.037  W/m²K

DETALL  NORMATIVA  TÈRMICA  PLANTA  ÀTIC  GENERAL

DETALL  NORMATIVA  TÈRMICA  PLANTA  TIPUS  GENERAL

NORMATIVA MEMORIA  AÏLLANTS  TÈRMICS
Segons els valor obtinguts en el programa Calener
VYP hem pogut establir la taula anterior amb els valors
dels paraments i els valors límits segons la normativa
vigent.

Amb les propietats proporcionades pels fabricants hem
aïllat l'edifici utilitzant diferents tipus de materials
convinant totes les propietats de cada un d'ells.
La llana de vidre es situarà en els espais exteriors de
l'edifici (coberta inclinada i patis de ventilació),
l'Algokorc es situarà en els forjats de cada planta, la
cel·lulosa insuflada es situarà a l'interior de les cambres
d'aire i el lli a l'interior dels paraments de fusta.

Transmiància  Real

Façana  Exterior
Façana  Pati  de  Ventilació
Mitgera
Divisió  interior
Paret  de  càrrega
Forjat interior
Solera
Coberta  àtics

Transmiància  Normativa

0.31  W/m²K
0.57  W/m²K
0.66  W/m²K
0.76  W/m²K
2.35  W/m²K
0.67  W/m²K
1.75  W/m²K
0.47  W/m²K

0.73  W/m²K
0.73  W/m²K
1.00  W/m²K
1.20  W/m²K
1.20  W/m²K
1.20  W/m²K
0.50  W/m²K
0.41  W/m²K

Paraments

Recull de dades segons el programa Calener VYP

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

1.00  W/m²K

0.73  W/m²K
0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K
0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

1.00  W/m²K

1.00  W/m²K 1.00  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

0.50  W/m²K

0.50  W/m²K

0.50  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K
1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K
0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

1.00  W/m²K

0.73  W/m²K
0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K
0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

1.00  W/m²K

1.00  W/m²K 1.00  W/m²K

1.20  W/m²K 1.20  W/m²K 1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K 1.20  W/m²K 1.20  W/m²K 1.20  W/m²K1.20  W/m²K

1.20  W/m²K
1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K
1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K
1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K
0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

0.73  W/m²K
0.73  W/m²K

0.73  W/m²K

1.00  W/m²K 1.00  W/m²K

1.00  W/m²K 1.00  W/m²K

1.20  W/m²K 1.20  W/m²K

1.20  W/m²K 1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K 1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

0.73  W/m²K
1.20  W/m²K

1.20  W/m²K 1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K
1.20  W/m²K

1.20  W/m²K 1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K

1.20  W/m²K
0.41  W/m²K

0.41  W/m²K

0.41  W/m²K

Aglokorc  tèrmic.
Conductivitat tèrmica:
0.040  W/m²K

Llana de vidre ECO 50D
Conductivitat  tèrmica:
0.038  W/m²K
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DETALL  ACÚSTICA  PLANTA  BAIXA  GENERAL
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Cel·lulosa  injectada.
Atenuació:  48  dBA

Aïllant  de  lli.
Atenuació:  55  dBA.

DETALL  ACÚSTICA  PLANTA  ÀTIC  GENERAL

DETALL  ACÚSTICA  PLANTA  TIPUS  GENERAL

Recinte Protegit:
habitacions i estances.

Recinte Habitable:
cambres humides i de pas.

Recinte no Habitable:
 zones comuns de l'edifici
residencial.

Paret divisoria entre dos estances
d'usos diferents. Entre habitatges.

Paret divisoria entre estances del
mateix  ús.  Dins  de  l'habitatge.

Paret de façana exterior, patis
de  ventilació  o  mitjanera.

Parets  de  càrrega  de  l'edifici.

LLEGENDANORMATIVA MEMORIA  AÏLLANTS  ACÚSTICS

Segons les dades obtingudes pels fabricants,
ambdós aïllants compleixen els nivells imposats per
la normativa actual HE-DB-HR. El nivell d'atenuació
variarà segons el gruix de les plaques de lli (4 i 8 cm
respectivament)  i segons la pressió sotmesa a la
cel·lulosa.
Les parets de càrrega no seràn aïllades per la seva
situació. Una es troba dintre d'una planta tipus en la
seva totalitat i l'altra dona, en totes les orientacions,
als espais comuns de l'habitatge, un espai de pas on
els veïns hauràn de respectar el silenci en les hores
estimades pel propietari.

RECINTE PROTEGIT

RECINTE HABITABLE

33 dBA
50 dBA
50 dBA
60 dBA

33 dBA
45 dBA
50 dBA
60 dBA

Soroll  mateixa  unitat  d'ús
Soroll  diferent  unitat  d'ús
Soroll entre mitgeres
Soroll exterior

Soroll  mateixa  unitat  d'ús
Soroll  diferent  unitat  d'ús
Soroll entre mitgeres
Soroll exterior

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

45 dBA

45 dBA

45 dBA

45 dBA

45 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

60 dBA

50 dBA 50 dBA

60 dBA60 dBA 60 dBA

60 dBA 60 dBA
60 dBA

50 dBA 50 dBA

50 dBA 50 dBA

60 dBA60 dBA 60 dBA

60 dBA 60 dBA
60 dBA

50 dBA 50 dBA

50 dBA 50 dBA

60 dBA60 dBA 60 dBA

60 dBA 60 dBA
60 dBA

50 dBA 50 dBA

50 dBA 50 dBA

60 dBA60 dBA 60 dBA

60 dBA 60 dBA
60 dBA

50 dBA 50 dBA

33 dBA 33 dBA

33 dBA

33 dBA 33 dBA

45 dBA

45 dBA

33 dBA

45 dBA

45 dBA

33 dBA

33 dBA

33 dBA

33 dBA

33 dBA

33 dBA

33 dBA

33 dBA 33 dBA

33 dBA

33 dBA

33 dBA

45 dBA

50 dBA

45 dBA

50 dBA

50 dBA

33 dBA 33 dBA

33 dBA 33 dBA 33 dBA

33 dBA

33 dBA

33 dBA

33 dBA

45 dBA 50 dBA

50 dBA50 dBA

50 dBA

50dBA

33 dBA 33 dBA

33 dBA 33 dBA

33 dBA

33 dBA

50 dBA

50 dBA

50 dBA

50 dBA

50 dBA

50 dBA

50 dBA 50 dBA

50 dBA 50 dBA

50 dBA 50 dBA
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CIRCUITS  D'ELECTRIFICACIÓ  BÀSICA

C1-10A  Il·luminació  Ø16  200W 2x1,5 +1,5

C2-16A  Endolls  Ø20  3450W 2x2,5+2,5

C3-25A  Cuina  i  forn  Ø25  5400W 2x6,0+6,0

C4-20A  Rentadora  i  rentavaixelles  Ø20  3450W 2x2,5+2,5

C5-16A  Endolls  bany  i  cuina  Ø20  3450W 2x2,5+2,5

C6-10A  Il·luminació  emergència  Ø16A  200W 2x1,5+1,5

LLEGENDA

Canalització

Interruptor 10A

Interruptor conmutat 10A

Quadre  general  de  comandament  i  protecció

Punt de llum de sostre

Punt de llum de paret

Endoll forn

Timbre

Caixa de registre

Porter  automàtic

Il·luminació  d'emergència

Endoll de presa general

Endoll d'estractor i forn

Endoll rentadora/rentaplats

Endoll cuina i banys

Comptador  elèctric

Televesió

Telèfon

Circuit  de  telecomunicacions  (secció  de  8mm2  a  l'interior)

T

60

TV

Tel

PLANTA BAIXA

PLANTA SOTERRANI
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C1-l1
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C1-m2

C1-m2

C1-m2

C1-m2

C1-n2
C1-n2
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CIRCUITS  D'ELECTRIFICACIÓ  BÀSICA

C1-10A  Il·luminació  Ø16  200W 2x1,5 +1,5

C2-16A  Endolls  Ø20  3450W 2x2,5+2,5

C3-25A  Cuina  i  forn  Ø25  5400W 2x6,0+6,0

C4-20A  Rentadora  i  rentavaixelles  Ø20  3450W 2x2,5+2,5

C5-16A  Endolls  bany  i  cuina  Ø20  3450W 2x2,5+2,5

C6-10A  Il·luminació  emergència  Ø16A  200W 2x1,5+1,5

LLEGENDA

Canalització

Interruptor 10A

Interruptor conmutat 10A

Quadre  general  de  comandament  i  protecció

Punt de llum de sostre

Punt de llum de paret

Endoll forn

Timbre

Caixa de registre

Porter  automàtic

Il·luminació  d'emergència

Endoll de presa general

Endoll d'estractor i forn

Endoll rentadora/rentaplats

Endoll cuina i banys

Comptador  elèctric

Televisió

Telèfon

Circuit  de  telecomunicació  (secció  de  8mm2  

a l'interior

T

61

TV

Tel
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N

CIRCUITS  D'ELECTRIFICACIÓ  BÀSICA

C1-10A  Il·luminació  Ø16  200W 2x1,5 +1,5

C2-16A  Endolls  Ø20  3450W 2x2,5+2,5

C3-25A  Cuina  i  forn  Ø25  5400W 2x6,0+6,0

C4-20A  Rentadora  i  rentavaixelles  Ø20  3450W 2x2,5+2,5

C5-16A  Endolls  bany  i  cuina  Ø20  3450W 2x2,5+2,5

C6-10A  Il·luminació  emergència  Ø16A  200W 2x1,5+1,5

LLEGENDA

Canalització

Interruptor 10A

Interruptor conmutat 10A

Quadre  general  de  comandament  i  protecció

Punt de llum de sostre

Punt de llum de paret

Endoll forn

Timbre

Caixa de registre

Porter  automàtic

Il·luminació  d'emergència

Endoll de presa general

Endoll d'estractor i forn

Endoll rentadora/rentaplats

Endoll cuina i banys

Comptador  elèctric

Televisió

Telèfon

Circuit  de  Telecomunicacions  (secció  de  8mm²

a l'interior.)

T

TV

Tel

TelTV

TelTV

TelTV
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CIRCUITS  D'ELECTRIFICACIÓ  BÀSICA

C1-10A  Il·luminació  Ø16  200W 2x1,5 +1,5

C2-16A  Endolls  Ø20  3450W 2x2,5+2,5

C3-25A  Cuina  i  forn  Ø25  5400W 2x6,0+6,0

C4-20A  Rentadora  i  rentavaixelles  Ø20  3450W 2x2,5+2,5

C5-16A  Endolls  bany  i  cuina  Ø20  3450W 2x2,5+2,5

C6-10A  Il·luminació  emergència  Ø16A  200W 2x1,5+1,5
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Canalització

Interruptor 10A

Interruptor conmutat 10A

Quadre  general  de  comandament  i  protecció

Punt de llum de sostre

Punt de llum de paret

Endoll forn

Timbre

Caixa de registre

Porter  automàtic

Il·luminació  d'emergència

Endoll de presa general

Endoll d'estractor i forn

Endoll rentadora/rentaplats

Endoll cuina i banys

Comptador  elèctric

Televisió

Telèfon

Circuit  de  Telecomunicacions  (secció  de  

8mm²  a l'interior.)

T
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INSTAL·LACIÓ  D'AIGUA

Com es pot veure en l'esquema
unifilar, existeixen 3 tipus d'habitatge si
parlem estrictament de la intal·lació
d'aigua.

Els comptadors d'aigua procedents de
les plaques solars son totalment
orientatius per contabilitzar la quantitat
d'aigua que gasta cada habitatge,
sobretot si ens trobessim en el cas de
més d'un propietari. Com no és el cas,
s'han instal·lat amb la previsió de la
desintegració  dels  HUT  en  tot  l'edifici.

L'acometida del carrer entra per la part
central de l'edifci, on trobarem
l'arqueta general, situada al mateix lloc
que actualment. Aquesta contindrà un
filtre tipus Y, amb la finalitat de retenir
els residus sòlids que provenen de la
RGA.

D'aquí continuarà fins arribar a la part
superior del soterrani on baixarà per
donar subministre als comptadors
individuals. Aquests es situaran dins
d'un  armari  tal  com  indica  el  plànol.

Aquest serà el punt de partida de les
divisions individuals. Existiran 4 ramals
generals, identificant així les
canonades dels diferents habitatges, i
el quart ramal, que serà el de la
comunitat.

La clau general de la comunitat es
trobarà al mateix soterrani per
poder-se dividir en 2 parts; per una
banda les plaques solars de la planta
coberta i per una altre als banys
comunitaris i altres usos que sigui
necessari.
Aquesta clau anirà en un altre armari
diferenciat del de comptadors i sota
clau de la comunitat, en el nostre cas,
del propietari.
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LLEGENDA ESQUEMA UNIFILAR

Manòmetre
Clau de Pas
Vàlvula  de  tres  vies
Desaigüe
Filtre tipus Y segons normativa.

Clau de Registre Pressa de Toma

Comptador Individual Bomba

Caldera de Gas Estanca Caldera Electrica

M

Xarxa  General  de  proveïment     (Red General de Abastecimiento)RGA

Purgador
Vàlvula  Antiretorn
Dispositiu Antiariet
Racor de prova

Muntant ascendent segons el fluid.

LLEGENDA

Muntant descendent segons el fluid.
Canonada d'IFF
Instal·lació  d'evacuació

Clau de registre de la comunitat.

Comptadors individuals d'aigua
Ramal General
Desaigüe

DETALL  PLANTA SOTERRANI GENERAL
cota -2,50m

N
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Sortida d'aigua freda per sanitari

LLEGENDA

Sortida d'aigua calenta sanitaria per sanitari
Clau de pas, de cambra humida o d'habitatge per IFF
Clau de pas, de cambra humida o d'habitatge per ACS

Muntant  ascendent  en  sentit  del  fluid  que  contè
Muntant de la planta estudiada
Canonada d'IFF

Canonada d'ACS
Canonada d'ACS procedent de plaques solars

DISTRIBUCIÓ

Pel sòl de la Planta Baixa es distribueixen les canonades de les
diferents distribucions individuals fins arribar als patis de ventilaciò
on  pujaran  pels  muntants  degudament  instal·lats.
Existeixen 3 ramals de distribució que proporcionaran aigua als
locals i a part de la comunitat. Els dos primers ascendiran per la
paret de les escales, per on anirà encastada a la paret fins arribar al
bany. Aqui es trobarà la clau general dels locals i es distribuirà
degudament per l'interior de les parets segons el detall de pas
d'instal·lacions  al  plànol  nº57.
L'aigua calenta serà subministrada per termo acomuladors electrics
Elacell  Smart ES 30-1M  de la casa Junkers. Aquest anirà
subministrat per l'aigua freda i l'aigua procedent de les plaques
solars, la qual entrarà pels patis de ventilaciò i discurrirà encastada
per la paret de fusta fins arribar al bany on es conectarà a la
canonada d'aigua freda a travès d'una vàlvula de 3 vies amb
termostat.

Termoacomulador  elèctric  Elacell  Smart  Gama  ES  30-1M

Distribució  fins  els  muntants  pel  sòl  de  la  planta

Clau de tres vies amb Termostat

DETALL PLANTA BAIXA I PLANTA -1
cota +0,00m i -0,72m
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Canonada  d'evacuació
Canonada  d'evacuació  d'aigües  residuals



INSTAL·LACIÓ  INTERIOR

La instal·lació del pis 1 arriba per la doble paret construida al bany
de l'habitació Suitte. En aquest bany es situarà la clau general de
l'edifici  per  començar  la  distribució  en  tot  l'habitatge.
Totes les canonades aniran empotrades per les parets tal i com es
mostra en el detall de pas d'instal·lacions  del plànol nº 57. Tota la
instal·lació de calefacció anirà pel terra i estarà dividida en dos
anells diferents.
La caldera serà de la casa Saunier Dubal model ThemaClassic F-25
i anirà subministrada per l'aigua freda i l'aigua calenta procedent de
les plaques solars unides per una vàlvula de 3 vies amb termostat
per  subministrar  l'ACS  necessari  i  calefacció  a  l'habitatge.

DETALL PIS TIPUS 1
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Sortida d'aigua freda per sanitari.
Sortida d'aigua calenta sanitaria per sanitari.
Clau de pas, de cambra humida o d'habitatge per IFF
Clau de pas, de cambra humida o d'habitatge per ACS
Radiador Dubal-60 de la casa Roca Baxi Group
Muntant  ascendent  en  sentit  del  fluid  que  contè.
Muntant de la planta estudiada.
Canonada d'IFF
Canonada d'ACS
Canonada  calefacció

Canonada de gas

Vaina per canonada de gas
Canonada d'ACS procedent de plaques solars

Rentaplats o Rentadora

Direcció  d'aigua  de  la  calefacció

Canonada  d'evacuació

Tub  de  ventilació  flexible  per  fals  sostre
Tub  de  ventilació

Canonada  d'evacuació  d'aigües  residuals

N

Caldera mixta model Themaclassoc F25 CL73LLK
de Saunier Duval



INSTAL·LACIÓ  INTERIOR

La ubicació de la caldera en aquest habitatge ha estat un armari en
la paret oposada a l'entrada de les instal·lacions,  pel que aquestes
es distribuiran pel fals sostre fins arribar a l'armari.
La canonada de gas anirà degudament envainada segons indica la
normativa vigent.
L'entrada d'aigua a tots els sanitaris es realitzarà per la part superior,
com a la resta d'estances, respectant les mesures de seguretat que
indiquen  les  normatives  de  les  respectives  instal·lacions.

LLEGENDA

DETALL PIS TIPUS 2
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DETALL EQUIPS GENERALS

Radiadors Dubal 60

Els radiadors dels habitatges seran d'alumini, del model
Dubal 60 de la casa Baxi Group, i estaran subministrats
per la caldera de gas Themaclassic F-25 subministrada a
la vegada per aigua freda i aigua calenta provinent de les
plaques solars.

Els diàmetres extan especificats als annexes, depenent de
les necessitats de cada habitatge.

- Mesures:
A: 571mm B: 500mm C: 80mm D: 82mm

- Capacitat d'aigua: 0.36 itres
- Pes: 1.43kg
-  Emissió  calorífica  a  50ºC:  99  Kcal/h
- Els orificis dels elements van roscats
- Purgador integrat a cada radiador

Sortida d'aigua freda per sanitari.
Sortida d'aigua calenta sanitaria per sanitari.
Clau de pas, de cambra humida o d'habitatge per IFF
Clau de pas, de cambra humida o d'habitatge per ACS
Radiador Dubal-60 de la casa Roca Baxi Group
Muntant  ascendent  en  sentit  del  fluid  que  contè.
Muntant de la planta estudiada.
Canonada d'IFF
Canonada d'ACS
Canonada  calefacció

Canonada de gas

Vaina per canonada de gas
Canonada d'ACS procedent de plaques solars

Rentaplats o Rentadora

Direcció  d'aigua  de  la  calefacció

Canonada  d'evacuació

Tub  de  ventilació  flexible  per  fals  sostre
Tub  de  ventilació

Canonada  d'evacuació  d'aigües  residuals

N

Caldera mixta model Themaclassoc F25 CL73LLK
de Saunier Duval



INSTAL·LACIÓ  INTERIOR

La instal·lació de l'habitatge tipus 3 és molt similar a la del tipus 2. La
situació de la caldera està a la cuina, separada del pati de ventilació,
per tant la canonada de gas haurà d'anar envainada fins arribar a
aquest.  Es  distribuirà  pel  fals  sostre  del  bany.
La resta de canonades aniràn empotrades a les pares de fusta tal
com s'indica en els detalls del plànol 57. La distribució de la
calefacció serà en anell i es realitzarà pel terra deixant a la vista les
possibles unions.
La clau general de l'edifici es trobarà al bany principal, on es situa
l'entrada d'aigua principal de l'habitatge.

DETALL PIS TIPUS 3
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DETALL EQUIPS GENERALS

Termoacomulador ES 30-1M

El termoacomulador  el trobem situat als locals, per evitar el
pas  de  gas  a  través  dels  locals.

-  Dimensions:  586x353  (altura  x  diàmetre)
-  Ajust  de  tª  en  intervals  de  10ºC
-  Capacitat  útil  d'acomulació:  30litres
- Pes: 13kg
-  Potència  elèctrica:  1500W
-  Temps  d'escalfament  (50º):  1h10  min
-  Temperatura  d'acomulació:  30º-70º
-  Pressió  màxima  (bar):  8.
-  Instal·lació  reversible  (horitzontal  i  vertical)
- Resistencies envainades
-  Termòmetre
- Termostat
-  Depòsit  d'acer  vitrificat
-  Gran  capacitat  d'aïllament

Caldera Themaclassic F25

La caldera la trobem situada a tots els habitatges de l'edifici
d'estudi.

- Dimensions: 740 x 410 x 310 (altura x ample x profunditat)
-  Caudal  específic:  14.1  l/min
-  Caudal  mínim:  1.7  l/min
- Pes: 34 kg
- Tipus de gas: II2H3+
-  Temperatura:  38ºC  -  65ºC
-  Pressió  màxima  (bar):  10
- Resistencies envainades
-  Termòmetre
- Termostat
-  Ajust de temperatura
-  100%  estanca  amb  evacuació  de  gasos  segons  el  fabricant

Suport  de  fixació

Sortida d'aigua calenta

Entrada d'aigua freda

1

2

3

1 2 3
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Sortida d'aigua freda per sanitari.
Sortida d'aigua calenta sanitaria per sanitari.
Clau de pas, de cambra humida o d'habitatge per IFF
Clau de pas, de cambra humida o d'habitatge per ACS
Radiador Dubal-60 de la casa Roca Baxi Group
Muntant  ascendent  en  sentit  del  fluid  que  contè.
Muntant de la planta estudiada.
Canonada d'IFF
Canonada d'ACS
Canonada  calefacció

Canonada de gas

Vaina per canonada de gas
Canonada d'ACS procedent de plaques solars

Rentaplats o Rentadora

Direcció  d'aigua  de  la  calefacció

Canonada  d'evacuació

Tub  de  ventilació  flexible  per  fals  sostre
Tub  de  ventilació

Canonada  d'evacuació  d'aigües  residuals

N

Caldera mixta model Themaclassoc F25 CL73LLK
de Saunier Duval



N

INSTAL·LACIÓ  INTERIOR

El fet més rellevant d'aquest habitatge és la
ubicació de la caldera. Si aquesta es
situava a la cuina, es restava molt espai útil
a aquesta i la distribució de les
instal·lacions era més complexa, ja que
totes discorrien pel pati de ventilació i molt
allunyades de la possible situació de la
caldera. Per això es va situar al bany
principal.

D'aquí parteixen les derivacions de les
diferents canonades encastades a les
parets tal com indica el detall del plànol 57 i
les canonades de calefacció, tal com hem
dit als pisos anteriors, discorriran pel sòl de
l'habitatge deixant les unions a la vista i
dividides en dos anells monotubs.

La clau general de l'habitatge es troba
situada al bany, i cada cambra humida
consta de dues claus generals (aigua freda
i calenta respectivament).

Els aparells com la rentadora o el
rentaplats estan dotats de subministre
d'igua calenta per tractar-se d'elements
biotèrmics.

N

Sortida d'aigua freda per sanitari.

LLEGENDA

Sortida d'aigua calenta sanitaria per sanitari.
Clau de pas, de cambra humida o d'habitatge per IFF
Clau de pas, de cambra humida o d'habitatge per ACS
Radiador Dubal-60 de la casa Roca Baxi Group
Muntant  ascendent  en  sentit  del  fluid  que  contè.
Muntant de la planta estudiada.
Canonada d'IFF
Canonada d'ACS
Canonada  calefacció

Canonada de gas

Vaina per canonada de gas
Canonada d'ACS procedent de plaques solars

Rentaplats o Rentadora

DETALL  PIS  TIPUS  ÀTIC
cota +23,30
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Direcció  d'aigua  de  la  calefacció

Canonada  d'evacuació

Tub  de  ventilació  flexible  per  fals  sostre
Tub  de  ventilació

Canonada  d'evacuació  d'aigües  residuals

Caldera mixta model Themaclassoc F25 CL73LLK
de Saunier Duval
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N

D.3

D.2

D.4

D.1
A

A'

B

B'

C'C

SECCIÓ  C-C'

Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat  Reformat  -  Instal·lació  d'aigua  Pis  Tipus  1

Nº:Escala: 1/50

SECCIÓ  B-B'

SECCIÓ  A-A'

LA NOVA COBERTA
La coberta està dividida en dos parts, la tècnica i la enjardinada. S'ha aprofitat l'antiga coberta inclinada per ubicar la coberta enjardinada i aprofitar el
canvi  d'altura  per  la  nova  ubicació  de  les  terres  i  les  plantes.
La  coberta  tècnica  és  de  la  marca  Knauf  com  indiquen  els  detalls  del  plànol  71.
Els contadors de gas, el RITS, els comptadors d'aigua de les plaques solars i els dos termoacomuladors  estan situats al centre de la coberta, rodejant
el cos central de l'estructura i recoberts per armaris sota clau.
Pel que fa a les instal·lacions  d'aigua aniràn per sota del terra tècnic, per disimular-les a l'ull humà, perquè no facin ombra a les plaques solars i
perquè vagin millor protegides que a l'aire lliure, ja que la coberta romandrà oberta durant les hores diurnes i els inquilins de cada habitatge podran
disfrutar de les vistes d'aquesta. En canvi, les de gas es distribuiran de forma aèria per assegurar la ventilació necessària  que indica la normativa
vigent.

DETALL PLANTA COBERTA
cota +26,60m

Data: Juny 2014



LLEGENDA

Nivell  de  vegetació.  Plantes  tipus  aromàtiques.

Substracte de terra (10-15cm)

Geotextil filtrant model SF de la casa  ZinCo

Element  de  drenatge  i  retenció  d'aigua  Floradrain  FD  40-E  de  SinCo

Manta protectora i retendora SSM 45 de la casa ZinCo

Morter regulador

Formigó  de  pendent  (1%  mínim)

Tram de grava al voltant de les caneletes

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10
11 Perfil  de  l'alerò  DP  120  de  la  marca  ZinCo

12

Canaleta  de  cobertes  i  façanes  FR50  de  la  casa  ZinCo13

Impermeabilització  antiarrels  model  WSF40  de  ZinCo

Aïllament  termic  tipus  ECO  50D

Bonera

Perfil  de  fixació  AP  150  de  la  casa  ZinCo

14

1

2

3

4
5

6
7

8

9

1

1

1011

12

13

14

10

11
12

13

1

DETALL 1

DETALL 3

DETALL 4 DETALL 5

Protecció  superior  ceràmica15

8

9

3

5

6

7

Baldosas16

Plot Regulador de la marca Knauf.17

16

17

DETALL 1: Estructura de la coberta enjardinada

DETALL  2:  Estructura  de  la  coberta  plana  amb  terra  tècnic

DETALL  3:  Trobada  de  la  coberta  enjardinada  amb  la  coberta  tècnica

DETALL  4:  Desaigüe  de  la  coberta  enjardinada  sobre  la  coberta  tècnica

DETALL  5:  Trobada  de  la  coberta  enjardinada  amb  el  mur  de  façana

DETALL 2
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N

Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat Reformat - Detalls Planta Coberta

Nº:Escala: Varis

Data: Juny 2014

Escala: 1/10

Escala: 1/10 Escala: 1/10

Escala: 1/05Escala: 1/05

D.4

D.3

D.5

D.1

D.2

D.7



LLEGENDA

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10

11
12

13

14

15

DETALL  6:  Fixació  de  les  canonades  aïllades  a  la  paret.    (Planta  i  Alçat)
DETALL 7: Canonada protegida amb pasamurs.
DETALL 8: Parts de les plaques solars.
DETALL  9:Unió  de  les  plaques  solars  amb  la  estructura.
DETALL 10: Estructura del suport de les plaques solars.
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N

D.4

D.3

D.5

D.1

Autores del projecte:
Jennifer  Domènech  Prieto
María  Hernández  Hurtado

Nom del projecte:
Reforma  Integral  i  Rehabilitació  Energètica:  canvi  d'ús  de  l'habitatge  residencial
Barceloní  a  l'habitatge  d'ús  turístic.

Tutores del projecte:
Montserrat  Bosch  González
Blanca Figueras Quesada

Nom  del  plànol:
Estat Reformat - Detalls Planta Coberta

Nº:Escala: Varis

Data: Juny 2014

6

7

8

9

1

2

3

4

5

1

10

11

12

13

14

Col·lector.

Punt  de  connexió  amb  la  placa.

Clau de pas.
Canonada d'acer inoxidable.

Suport  de  formigó.

Estructura  metàl·lica.

Tub de buidat.

Recobriment de vidre.

Placa  de  captació.

Tub captador.
Llana de vidre ECO50D.

Xapa  d'unió.
Tub d'energia solar.

Tac expansiu.
Abraçadora.

17
18

19

20

21

22
Paret de totxana

Passamurs de PVC
Anells  elàstics

Aïllant  de  cautxú  sintétic  EPDM
Cinta  de  protecció

Canonada a protegir
Peça  de  gir16

15

16

17

18

19

20

21

22

23

23 Ancoratge a la paret

DETALL 8    Esc: 1/20

D.2

D.7

Interacomulador solar SEM-1 (1000l)

Es col·locaran 2 interacomuladors  de 1000 litres en la part central
de l'edifici, des d'on es recircularà l'aigua calenta als comptadors
individuals i d'aquí als patis de ventilació per sota del terra tècnic;;
amb  les  canonades  degudament  aïllades  i  protegides.

- Capacitat: 1000 litres
-  Dimensions:  1830  x  980  mm  (altura  x  diàmetre)
- Pes: 350 Kg.
-  Revestiment  complet  d'escuma  rígida  de  poliuretà,  sense  CFC.
Pérdida  de  calor  mínima.

Placa solar TopSon CFK-1

Existeixen 15 plaques solars col·locades en 5 columnes,
orientades  al  sud,  amb  una  inclinació  de  46º.
No  existeixen  elements  que  proporcionin  ombra,  a  excepció  de
les canonades de gas que van del centre de l'edifici fins al pati de
ventilació.

- Dimensions : 2099x1099x110 mm
 (llarg x ample x gruix)

- Superficie total 2.3m2
- Capacitat: 1,10 litres
- Caudal admisible: 90litres/hora
- Carcasa d'alumini
- Vidre de 3,2mm (CFK-1:3mm) de gruix

DETALL 6    Esc: 1/05

DETALL 10    Esc: 1/30

DETALL 9    Esc: 1/05DETALL 7    Esc: 1/05
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A.11: DOCUMENTS ADJUNTS I RESULTATS  
 

ÍNDEX DE DOCUMENTS 

1. Resultats LIDER de l'estat actual. 

2. Resultats CALENER VYP de l'estat actual. 

3. Resultats LIDER de l'estat reformat. 

4. Resultats CALENER VYP de l'estat reformat. 

5. Resultats del CE3X de l'estat actual. 

6. Resultats del CE3X de l'estat reformat 

7. Resultats de l'eina VERDE. 
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 HE-1
Opción
General

Proyecto

Localidad Comunidad

Fecha: 09/06/2014 Ref: 3CA7B2F2816D39C Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio
(null)

Bloque

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 75,2158,0

Proporción relativa calefacción refrigeración 4,695,4

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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Proyecto

Localidad Comunidad

Fecha: 09/06/2014 Ref: 3CA7B2F2816D39C Página: 2

Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P01_E01_PCT001 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E01_PCT002 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E01_PCT003 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E01_PCT004 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_PE005 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_ME001 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_ME002 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_FE001 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P02_E01_ME003 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_MED003 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E01_MED004 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E01_MED005 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E01_MED006 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E01_PI001 U = 1.94W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E01_PI002 U = 1.94W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E01_PI004 U = 1.94W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E01_PCT005 U = 3.54W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E02_PE001_V1 Uventana = 4.83W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P02_E02_PE001 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E02_PCT001 U = 3.54W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E03_PE002 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E03_PE001 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E03_FE002 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 
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Proyecto

Localidad Comunidad

Fecha: 09/06/2014 Ref: 3CA7B2F2816D39C Página: 3

Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P02_E03_PCT002 U = 3.54W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E03_PCT001 U = 3.54W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E04_PE001 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E04_FE003 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P02_E04_PCT001 U = 3.54W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E05_FE004 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P02_E06_PE002 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E06_ME001_V1 Uventana = 4.83W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P02_E06_ME001 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E06_PI001 U = 1.94W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E06_PI004 U = 1.94W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E07_PE003 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E07_PE004 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E07_FE005 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P02_E07_ME001 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E07C001 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P02_E07_MED001 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E07_MED002 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E07_MED003 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E07_MED004 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E07_PI001 U = 1.94W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E07_PI002 U = 1.94W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E07_PI004 U = 1.94W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 
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Fecha: 09/06/2014 Ref: 3CA7B2F2816D39C Página: 4

Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P02_E07_PCT003 U = 3.54W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E07_PCT004 U = 3.54W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE002 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE004_V3 Uventana = 4.83W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P03_E01_PE004 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE005 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE003 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_FE001 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P03_E01_MED001 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P03_E02_PE006_V1 Uventana = 4.83W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P03_E02_PE006 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E02_PE001 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E02_PE002 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E02_PE003 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E02_FE002 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P03_E03_PE001_V1 Uventana = 4.83W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P03_E03_PE001 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_PE003 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_PE004_V3 Uventana = 4.83W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P03_E03_PE004 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_PE002 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_FE003 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P03_E03_MED001 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 
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Fecha: 09/06/2014 Ref: 3CA7B2F2816D39C Página: 5

Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P04_E01_PE004 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E01_ME005 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E01_MED005 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P04_E01_PI002 U = 1.94W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P04_E02_PE006 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E02_PI001 U = 1.94W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P04_E03_PE001 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E03_ME001 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E03_MED001 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P04_E03_PI002 U = 1.94W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P05_E01_PE002 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E01_PE003 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E01_FE001 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P05_E01_MED001 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P05_E02_PE004 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E02_FE002 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P05_E03_ME001 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E03_FE003 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P05_E04_PE003 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E04_PE004 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E04_MED001 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P05_E04_MED002 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P05_E05_ME001 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P05_E05_FE004 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P05_E06_PE001 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E06_PE003 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E06_FE005 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P05_E06_MED001 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P05_E07_PE001 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E07_FE006 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P05_E08_PE001 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E08_PE003 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E08_PE004 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E08_Med003 U = 1.12W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E08_MED002 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P05_E09_ME001 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E09_FE007 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P06_E01_PE001 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E01_PE002 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E01_Med005 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P06_E02_PE003 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E03_PE004 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E04_PE005 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E04_PE006 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E04_Med015 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P06_E04_Med016 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P06_E05_PE007 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E06_PE008 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E06_PE009 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E06_Med019 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P06_E07_PE010 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E08_PE011 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E08_PE012 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E08_PE013 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E08_Med025 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P06_E09_PE014 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E01_PE001 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E01_PE002 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E01_Med005 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P07_E02_PE003 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E03_PE004 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E04_PE005 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E04_PE006 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E04_Med015 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P07_E04_Med016 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P07_E05_PE007 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E06_PE008 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E06_PE009 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E06_Med019 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P07_E07_PE010 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E08_PE011 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E08_PE012 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E08_PE013 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E08_Med025 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P07_E09_PE014 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P08_E01_PE001 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P08_E01_PE002 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P08_E01_Med005 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P08_E02_PE003 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P08_E03_PE004 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P08_E04_PE005 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P08_E04_PE006 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P08_E04_Med015 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P08_E04_Med016 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P08_E05_PE007 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P08_E06_PE008 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P08_E06_PE009 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P08_E06_Med019 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P08_E07_PE010 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P08_E08_PE011 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P08_E08_PE012 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P08_E08_PE013 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P08_E08_Med025 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P08_E09_PE014 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P09_E01_PE001 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P09_E01_PE002 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P09_E01_Med005 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P09_E02_PE003 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P09_E03_PE004 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P09_E04_PE005 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P09_E04_PE006 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P09_E04_Med015 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P09_E04_Med016 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P09_E05_PE007 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P09_E06_PE008 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P09_E06_PE009 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P09_E06_Med019 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P09_E07_PE010 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P09_E08_PE011 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P09_E08_PE012 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P09_E08_PE013 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P09_E08_Med025 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P09_E09_PE014 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P10_E01_PE001 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P10_E01_PE002 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P10_E01_FE001 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P10_E01_Med005 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P10_E02_PE003 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P10_E03_PE004 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P10_E04_PE005 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P10_E04_PE006 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P10_E04_FE002 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P10_E04_Med015 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P10_E04_Med016 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P10_E05_PE007 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P10_E06_PE008 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P10_E06_PE009 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P10_E06_FE003 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P10_E06_Med019 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P10_E07_PE010 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P10_E08_PE011 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P10_E08_PE012 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P10_E08_PE013 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P10_E08_FE004 U = 1.18W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P10_E08_Med025 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P10_E09_PE014 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E01_PE002 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E01_PE003_V1 Uventana = 4.83W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 



 HE-1
Opción
General

Proyecto

Localidad Comunidad

Fecha: 09/06/2014 Ref: 3CA7B2F2816D39C Página: 11

Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P11_E01_PE003 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E01_PE004 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E01_PE005 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E01_MED001 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P11_E02_PE006 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E03_PE002 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E03_PE003 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E03_PE004 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E03_PE005_V1 Uventana = 4.83W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P11_E03_PE005 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E03_ME001 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E03_MED001 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P11_E04_ME001 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E04_ME002 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E05_PE001 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E05_PE002 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E05_PE003 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E05_PE005 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E05_MED001 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P11_E06_PE001 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E07_PE001 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E07_PE002 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E07_PE004 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P11_E07_ME001 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E07_MED001 U = 2.04W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P11_E08_ME001 U = 2.31W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P11_E08_ME002 U = 1.56W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.

P02_E06_PE002_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E01_PE002_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E01_PE004_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E01_PE004_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E03_PE004_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P03_E03_PE004_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E01_PE004_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E02_PE006_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E02_PE006_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P04_E03_PE001_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E01_PE002_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E01_PE002_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E01_PE003_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E02_PE004_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E02_PE004_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E02_PE004_V3 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E02_PE004_V4 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
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La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.

P05_E03_ME001_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E04_PE003_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E04_PE004_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E05_ME001_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E06_PE001_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E06_PE001_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E06_PE003_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E07_PE001_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E07_PE001_V2001 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E07_PE001_V3 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E07_PE001_V4 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E08_PE003_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E08_PE004_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P05_E09_ME001_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E01_PE001_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E01_PE001_V002 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E01_PE002_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E02_PE003_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E02_PE003_V003 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E02_PE003_V004 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E02_PE003_V005 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E03_PE004_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E04_PE005_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E04_PE006_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
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La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.

P06_E05_PE007_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E06_PE008_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E06_PE008_V006 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E06_PE009_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E07_PE010_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E07_PE010_V007 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E07_PE010_V008 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E07_PE010_V009 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E08_PE012_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E08_PE013_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P06_E09_PE014_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E01_PE001_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E01_PE001_V001 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E01_PE002_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E02_PE003_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E02_PE003_V002 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E02_PE003_V003 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E02_PE003_V004 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E03_PE004_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E04_PE005_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E04_PE006_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E05_PE007_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E06_PE008_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E06_PE008_V005 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
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La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.

P07_E06_PE009_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E07_PE010_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E07_PE010_V006 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E07_PE010_V007 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E07_PE010_V008 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E08_PE012_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E08_PE013_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E09_PE014_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E01_PE001_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E01_PE001_V001 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E01_PE002_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E02_PE003_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E02_PE003_V002 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E02_PE003_V003 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E02_PE003_V004 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E03_PE004_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E04_PE005_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E04_PE006_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E05_PE007_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E06_PE008_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E06_PE008_V005 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E06_PE009_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E07_PE010_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E07_PE010_V006 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
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La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.

P08_E07_PE010_V007 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E07_PE010_V008 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E08_PE012_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E08_PE013_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P08_E09_PE014_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E01_PE001_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E01_PE001_V001 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E01_PE002_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E02_PE003_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E02_PE003_V002 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E02_PE003_V003 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E02_PE003_V004 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E03_PE004_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E04_PE005_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E04_PE006_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E05_PE007_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E06_PE008_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E06_PE008_V005 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E06_PE009_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E07_PE010_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E07_PE010_V006 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E07_PE010_V007 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E07_PE010_V008 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E08_PE012_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
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La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.

P09_E08_PE013_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P09_E09_PE014_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E01_PE001_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E01_PE001_V001 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E01_PE002_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E02_PE003_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E02_PE003_V002 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E02_PE003_V003 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E02_PE003_V004 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E03_PE004_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E04_PE005_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E04_PE006_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E05_PE007_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E06_PE008_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E06_PE008_V005 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E06_PE009_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E07_PE010_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E07_PE010_V006 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E07_PE010_V007 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E07_PE010_V008 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E08_PE012_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E08_PE013_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P10_E09_PE014_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P11_E01_PE002_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
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La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.

P11_E01_PE004_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P11_E01_PE005_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P11_E02_PE006_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P11_E02_PE006_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P11_E02_PE006_V3 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P11_E04_ME001_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P11_E04_ME002_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P11_E05_PE001_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P11_E05_PE002_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P11_E05_PE003_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P11_E05_PE005_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P11_E06_PE001_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P11_E06_PE001_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P11_E06_PE001_V3 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P11_E07_PE004_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P11_E08_ME001_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P11_E08_ME002_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

Existe riesgo de formación de condensaciones superficiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.

P02_E01_PE005 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P02_E01_ME001 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P02_E01_ME002 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 
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Existe riesgo de formación de condensaciones superficiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.

P02_E01_ME003 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P02_E03_PE002 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P02_E03_PE001 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P02_E04_PE001 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P02_E06_ME001 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P02_E07_PE003 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P02_E07_PE004 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P02_E07_ME001 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P03_E01_PE004 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P03_E01_PE005 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P03_E03_PE003 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P03_E03_PE004 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P04_E01_ME005 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P04_E03_ME001 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P05_E01_PE003 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P05_E02_PE004 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P05_E03_ME001 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P05_E04_PE003 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P05_E05_ME001 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P05_E06_PE003 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P05_E07_PE001 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P05_E08_PE001 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P05_E08_PE003 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 
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Existe riesgo de formación de condensaciones superficiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.

P05_E09_ME001 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P06_E01_PE002 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P06_E02_PE003 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P06_E03_PE004 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P06_E04_PE005 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P06_E05_PE007 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P06_E06_PE009 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P06_E07_PE010 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P06_E08_PE011 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P06_E08_PE012 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P06_E09_PE014 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P07_E01_PE002 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P07_E02_PE003 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P07_E03_PE004 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P07_E04_PE005 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P07_E05_PE007 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P07_E06_PE009 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P07_E07_PE010 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P07_E08_PE011 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P07_E08_PE012 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P07_E09_PE014 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P08_E01_PE002 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P08_E02_PE003 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 
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Existe riesgo de formación de condensaciones superficiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.

P08_E03_PE004 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P08_E04_PE005 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P08_E05_PE007 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P08_E06_PE009 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P08_E07_PE010 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P08_E08_PE011 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P08_E08_PE012 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P08_E09_PE014 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P09_E01_PE002 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P09_E02_PE003 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P09_E03_PE004 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P09_E04_PE005 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P09_E05_PE007 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P09_E06_PE009 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P09_E07_PE010 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P09_E08_PE011 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P09_E08_PE012 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P09_E09_PE014 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P10_E01_PE002 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P10_E02_PE003 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P10_E03_PE004 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P10_E04_PE005 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P10_E05_PE007 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 
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Existe riesgo de formación de condensaciones superficiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.

P10_E06_PE009 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P10_E07_PE010 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P10_E08_PE011 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P10_E08_PE012 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P10_E09_PE014 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P11_E01_PE005 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P11_E02_PE006 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P11_E03_PE002 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P11_E03_ME001 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P11_E04_ME002 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P11_E05_PE005 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P11_E06_PE001 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P11_E07_PE002 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P11_E08_ME001 fRsi = 0.42 fRsi_minimo = 0.56, 
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 17,25 2,50

P02_E01 P02 Residencial 3 34,16 2,50

P02_E02 P02 Residencial 3 7,87 2,50

P02_E03 P02 Residencial 3 10,24 2,50

P02_E04 P02 Residencial 3 8,10 2,50

P02_E05 P02 Residencial 3 3,13 2,50

P02_E06 P02 Residencial 3 16,02 2,50

P02_E07 P02 Residencial 3 42,20 2,50

P03_E01 P03 Residencial 3 53,85 4,70

P03_E02 P03 Residencial 3 40,25 4,70

P03_E03 P03 Residencial 3 57,78 4,70

P04_E01 P04 Residencial 3 24,01 2,90

P04_E02 P04 Residencial 3 23,89 2,90

P04_E03 P04 Residencial 3 25,13 2,90

P05_E01 P05 Residencial 3 35,08 3,10

P05_E02 P05 Residencial 3 17,27 3,10

P05_E03 P05 Residencial 3 8,63 3,10

P05_E04 P05 Residencial 3 25,17 3,10

P05_E05 P05 Residencial 3 15,41 3,10

P05_E06 P05 Residencial 3 35,08 3,10

P05_E07 P05 Residencial 3 17,27 3,10
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P05_E08 P05 Residencial 3 37,20 3,10

P05_E09 P05 Residencial 3 16,56 3,10

P05_E10 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 3,10

P06_E01 P06 Residencial 3 35,08 3,10

P06_E02 P06 Residencial 3 17,27 3,10

P06_E03 P06 Residencial 3 8,63 3,10

P06_E04 P06 Residencial 3 25,17 3,10

P06_E05 P06 Residencial 3 15,41 3,10

P06_E06 P06 Residencial 3 35,08 3,10

P06_E07 P06 Residencial 3 17,27 3,10

P06_E08 P06 Residencial 3 37,20 3,10

P06_E09 P06 Residencial 3 16,56 3,10

P06_E10 P06 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 3,10

P07_E01 P07 Residencial 3 35,08 3,10

P07_E02 P07 Residencial 3 17,27 3,10

P07_E03 P07 Residencial 3 8,63 3,10

P07_E04 P07 Residencial 3 25,17 3,10

P07_E05 P07 Residencial 3 15,41 3,10

P07_E06 P07 Residencial 3 35,08 3,10

P07_E07 P07 Residencial 3 17,27 3,10

P07_E08 P07 Residencial 3 37,20 3,10

P07_E09 P07 Residencial 3 16,56 3,10

P07_E10 P07 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 3,10

P08_E01 P08 Residencial 3 35,08 3,10

P08_E02 P08 Residencial 3 17,27 3,10
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P08_E03 P08 Residencial 3 8,63 3,10

P08_E04 P08 Residencial 3 25,17 3,10

P08_E05 P08 Residencial 3 15,41 3,10

P08_E06 P08 Residencial 3 35,08 3,10

P08_E07 P08 Residencial 3 17,27 3,10

P08_E08 P08 Residencial 3 37,20 3,10

P08_E09 P08 Residencial 3 16,56 3,10

P08_E10 P08 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 3,10

P09_E01 P09 Residencial 3 35,08 3,10

P09_E02 P09 Residencial 3 17,27 3,10

P09_E03 P09 Residencial 3 8,63 3,10

P09_E04 P09 Residencial 3 25,17 3,10

P09_E05 P09 Residencial 3 15,41 3,10

P09_E06 P09 Residencial 3 35,08 3,10

P09_E07 P09 Residencial 3 17,27 3,10

P09_E08 P09 Residencial 3 37,20 3,10

P09_E09 P09 Residencial 3 16,56 3,10

P09_E10 P09 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 3,10

P10_E01 P10 Residencial 3 35,08 3,10

P10_E02 P10 Residencial 3 17,27 3,10

P10_E03 P10 Residencial 3 8,63 3,10

P10_E04 P10 Residencial 3 25,17 3,10

P10_E05 P10 Residencial 3 15,41 3,10

P10_E06 P10 Residencial 3 35,08 3,10

P10_E07 P10 Residencial 3 17,27 3,10
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P10_E08 P10 Residencial 3 37,20 3,10

P10_E09 P10 Residencial 3 16,56 3,10

P10_E10 P10 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 3,10

P11_E01 P11 Residencial 3 26,07 3,10

P11_E02 P11 Residencial 3 19,39 3,10

P11_E03 P11 Residencial 3 13,97 3,10

P11_E04 P11 Residencial 3 15,55 3,10

P11_E05 P11 Residencial 3 26,07 3,10

P11_E06 P11 Residencial 3 19,39 3,10

P11_E07 P11 Residencial 3 15,20 3,10

P11_E08 P11 Residencial 3 17,00 3,10

P11_E09 P11 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 3,10

P12_E01 P12 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 2,50

P13_E01 P13 Nivel de estanqueidad 1 3 117,36 0,90

P14_E01 P14 Nivel de estanqueidad 1 3 35,65 1,50

P15_E01 P15 Nivel de estanqueidad 1 3 9,00 0,90

P16_E01 P16 Nivel de estanqueidad 1 3 9,00 0,90

P17_E01 P17 Nivel de estanqueidad 1 3 37,10 0,90

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

MORgt1250 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
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Just.Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

LMmp 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

cnv_ver_10 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

LHd 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

enlYlq1300 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

HAlq2300 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

MORgt1450 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

plaqCer 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

FUc300 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

tejaCer 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

betun_lamina 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

losaMa200 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

LHs 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Fachada_Exterior 1,56 MORgt1250 0,020

LMmp 0,123

cnv_ver_10 0,050

LHd 0,075

enlYlq1300 0,015

Fachada_Ventilacion 2,31 MORgt1250 0,020

LMmp 0,123

enlYlq1300 0,015
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Medianera 2,50 LMmp 0,123

enlYlq1300 0,015

Muro_Terreno 3,82 HAlq2300 0,035

MORgt1450 0,020

Cerramiento_interior 2,35 enlYlq1300 0,015

LMmp 0,123

enlYlq1300 0,015

Forjado_Interiores 1,33 plaqCer 0,020

MORgt1250 0,010

FUc300 0,300

enlYlq1300 0,020

Cubierta_Plana 1,18 tejaCer 0,015

MORgt1450 0,010

tejaCer 0,015

MORgt1450 0,010

tejaCer 0,015

MORgt1450 0,010

betun_lamina 0,010

FUc300 0,300

enlYlq1300 0,020

Solera_Terreno 1,81 plaqCer 0,020

MORgt1250 0,010

losaMa200 0,200

Cerramiento_interior_5 3,30 enlYlq1300 0,015
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Cerramiento_interior_5 3,30 LHs 0,050

enlYlq1300 0,015

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solarU
(W/m²K)Nombre

VER_DC_4-12-4 2,80 0,75 SI

3.3.2 Marcos

Just.U
(W/m²K)Nombre

VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70 --

3.3.3 Huecos

Nombre Ventanas_Fachada_prin

Acristalamiento VER_DC_4-12-4

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 40,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,96

Factor solar 0,51

Justificación SI
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Nombre Ventanas_Fachada_Ventilacion

Acristalamiento VER_DC_4-12-4

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 25,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,52

Factor solar 0,60

Justificación SI

Nombre Puertas_fachada

Acristalamiento VER_DC_4-12-4

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 70,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 4,83

Factor solar 0,34

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75
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Encuentro suelo exterior-fachada 0,19 0,82

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,71

Esquina saliente 0,08 0,82

Hueco ventana 0,43 0,58

Esquina entrante -0,15 0,90

Pilar 0,80 0,62

Unión solera pared exterior 0,14 0,74
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)Espacios

P01_E01 17,3  1  13,4  17,3  0,0  0.0  

P02_E01 34,2  1  45,5  135,2  0,0  0.0  

P02_E02 7,9  1  38,4  91,2  0,0  0.0  

P02_E03 10,2  1  100,0  131,8  0,0  0.0  

P02_E04 8,1  1  67,1  134,5  0,0  0.0  

P02_E05 3,1  1  42,8  133,1  0,0  0.0  

P02_E06 16,0  1  25,7  94,1  0,0  0,0  

P02_E07 42,2  1  59,1  154,8  0,0  0.0  

P03_E01 53,9  1  96,1  163,1  71,8  59,6  

P03_E02 40,3  1  82,8  134,2  30,9  85,4  

P03_E03 57,8  1  90,4  146,5  63,1  119,6  

P04_E01 24,0  1  50,7  181,1  0,0  0.0  

P04_E02 23,9  1  39,6  150,8  0,0  0,0  

P04_E03 25,1  1  50,9  181,5  0,0  0.0  

P05_E01 35,1  1  57,3  173,8  49,8  69,9  

P05_E02 17,3  1  97,6  176,0  29,5  86,4  

P05_E03 8,6  1  80,0  161,7  14,2  38,0  

P05_E04 25,2  1  42,7  149,5  34,9  76,8  

P05_E05 15,4  1  93,8  180,6  0,0  0.0  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)Espacios

P05_E06 35,1  1  56,3  176,3  51,6  70,8  

P05_E07 17,3  1  70,7  237,1  71,9  95,9  

P05_E08 37,2  1  46,9  159,8  38,8  83,2  

P05_E09 16,6  1  89,5  184,2  0,0  0.0  

P06_E01 35,1  1  37,7  143,4  57,7  74,0  

P06_E02 17,3  1  81,4  165,8  31,8  84,1  

P06_E03 8,6  1  61,4  155,5  30,5  75,9  

P06_E04 25,2  1  42,4  149,0  35,7  75,7  

P06_E05 15,4  1  84,0  177,2  0,0  0.0  

P06_E06 35,1  1  36,7  145,7  59,9  75,0  

P06_E07 17,3  1  53,9  222,8  79,7  95,1  

P06_E08 37,2  1  44,4  152,4  39,8  82,0  

P06_E09 16,6  1  76,7  183,6  0,0  0,0  

P07_E01 35,1  1  37,5  143,8  58,0  74,1  

P07_E02 17,3  1  81,4  165,8  31,6  84,3  

P07_E03 8,6  1  61,2  156,0  30,7  75,8  

P07_E04 25,2  1  42,4  148,9  35,8  75,5  

P07_E05 15,4  1  83,7  176,5  0,0  0.0  

P07_E06 35,1  1  36,5  146,2  60,3  75,1  

P07_E07 17,3  1  53,8  223,6  79,3  95,4  

P07_E08 37,2  1  42,8  147,0  40,0  81,7  

P07_E09 16,6  1  76,5  183,7  0,0  0,0  

P08_E01 35,1  1  37,4  143,9  58,1  74,0  



 HE-1
Opción
General

Proyecto

Localidad Comunidad

Fecha: 09/06/2014 Ref: 3CA7B2F2816D39C Página: 34

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)Espacios

P08_E02 17,3  1  82,5  166,7  30,0  81,7  

P08_E03 8,6  1  61,2  156,0  30,6  75,5  

P08_E04 25,2  1  42,4  148,8  35,8  75,3  

P08_E05 15,4  1  83,7  175,9  0,0  0.0  

P08_E06 35,1  1  36,4  146,3  60,3  75,1  

P08_E07 17,3  1  54,6  225,0  78,9  95,4  

P08_E08 37,2  1  42,6  146,3  40,1  81,8  

P08_E09 16,6  1  76,5  182,9  0,0  0.0  

P09_E01 35,1  1  37,5  143,6  58,1  74,0  

P09_E02 17,3  1  82,5  166,6  30,0  80,8  

P09_E03 8,6  1  61,2  156,0  30,7  73,9  

P09_E04 25,2  1  42,5  148,5  36,0  75,3  

P09_E05 15,4  1  83,7  175,2  0,0  0,0  

P09_E06 35,1  1  36,5  146,1  60,5  75,2  

P09_E07 17,3  1  54,7  224,7  78,9  95,5  

P09_E08 37,2  1  43,0  146,7  40,5  82,4  

P09_E09 16,6  1  76,5  180,9  0,0  0.0  

P10_E01 35,1  1  43,5  152,6  57,5  73,0  

P10_E02 17,3  1  82,7  166,8  30,5  80,5  

P10_E03 8,6  1  61,0  167,4  31,0  57,4  

P10_E04 25,2  1  53,1  160,8  39,0  79,9  

P10_E05 15,4  1  83,0  186,7  0,0  0,0  

P10_E06 35,1  1  40,5  151,2  62,1  64,7  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)Espacios

P10_E07 17,3  1  54,8  225,0  79,7  95,2  

P10_E08 37,2  1  55,8  164,8  45,2  87,7  

P10_E09 16,6  1  75,9  185,9  0,0  0,0  

P11_E01 26,1  1  57,9  146,6  76,2  62,1  

P11_E02 19,4  1  73,3  171,4  33,2  82,2  

P11_E03 14,0  1  82,5  151,3  55,9  113,8  

P11_E04 15,6  1  62,4  179,1  57,8  88,0  

P11_E05 26,1  1  47,4  157,2  100,0  61,8  

P11_E06 19,4  1  49,0  220,6  80,8  95,9  

P11_E07 15,2  1  71,6  165,9  53,3  67,7  

P11_E08 17,0  1  66,4  182,2  31,5  66,2  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material MORgt1250

LMmp

cnv_ver_10

LHd

enlYlq1300

HAlq2300

MORgt1450

plaqCer

FUc300

tejaCer

betun_lamina

losaMa200

LHs

Acristalamiento VER_DC_4-12-4
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Edificio existente Referencia catastral

(null)

Bloque

-
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 17,25 2,50

P02_E01 P02 Residencial 3 34,16 2,50

P02_E02 P02 Residencial 3 7,87 2,50

P02_E03 P02 Residencial 3 10,24 2,50

P02_E04 P02 Residencial 3 8,10 2,50

P02_E05 P02 Residencial 3 3,13 2,50

P02_E06 P02 Residencial 3 16,02 2,50

P02_E07 P02 Residencial 3 42,20 2,50

P03_E01 P03 Residencial 3 53,85 4,70

P03_E02 P03 Residencial 3 40,25 4,70

P03_E03 P03 Residencial 3 57,78 4,70

P04_E01 P04 Residencial 3 24,01 2,90

P04_E02 P04 Residencial 3 23,89 2,90

P04_E03 P04 Residencial 3 25,13 2,90

P05_E01 P05 Residencial 3 35,08 3,10

P05_E02 P05 Residencial 3 17,27 3,10

P05_E03 P05 Residencial 3 8,63 3,10

P05_E04 P05 Residencial 3 25,17 3,10

P05_E05 P05 Residencial 3 15,41 3,10

P05_E06 P05 Residencial 3 35,08 3,10

P05_E07 P05 Residencial 3 17,27 3,10
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P05_E08 P05 Residencial 3 37,20 3,10

P05_E09 P05 Residencial 3 16,56 3,10

P05_E10 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 3,10

P06_E01 P06 Residencial 3 35,08 3,10

P06_E02 P06 Residencial 3 17,27 3,10

P06_E03 P06 Residencial 3 8,63 3,10

P06_E04 P06 Residencial 3 25,17 3,10

P06_E05 P06 Residencial 3 15,41 3,10

P06_E06 P06 Residencial 3 35,08 3,10

P06_E07 P06 Residencial 3 17,27 3,10

P06_E08 P06 Residencial 3 37,20 3,10

P06_E09 P06 Residencial 3 16,56 3,10

P06_E10 P06 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 3,10

P07_E01 P07 Residencial 3 35,08 3,10

P07_E02 P07 Residencial 3 17,27 3,10

P07_E03 P07 Residencial 3 8,63 3,10

P07_E04 P07 Residencial 3 25,17 3,10

P07_E05 P07 Residencial 3 15,41 3,10

P07_E06 P07 Residencial 3 35,08 3,10

P07_E07 P07 Residencial 3 17,27 3,10

P07_E08 P07 Residencial 3 37,20 3,10

P07_E09 P07 Residencial 3 16,56 3,10

P07_E10 P07 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 3,10

P08_E01 P08 Residencial 3 35,08 3,10

P08_E02 P08 Residencial 3 17,27 3,10
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P08_E03 P08 Residencial 3 8,63 3,10

P08_E04 P08 Residencial 3 25,17 3,10

P08_E05 P08 Residencial 3 15,41 3,10

P08_E06 P08 Residencial 3 35,08 3,10

P08_E07 P08 Residencial 3 17,27 3,10

P08_E08 P08 Residencial 3 37,20 3,10

P08_E09 P08 Residencial 3 16,56 3,10

P08_E10 P08 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 3,10

P09_E01 P09 Residencial 3 35,08 3,10

P09_E02 P09 Residencial 3 17,27 3,10

P09_E03 P09 Residencial 3 8,63 3,10

P09_E04 P09 Residencial 3 25,17 3,10

P09_E05 P09 Residencial 3 15,41 3,10

P09_E06 P09 Residencial 3 35,08 3,10

P09_E07 P09 Residencial 3 17,27 3,10

P09_E08 P09 Residencial 3 37,20 3,10

P09_E09 P09 Residencial 3 16,56 3,10

P09_E10 P09 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 3,10

P10_E01 P10 Residencial 3 35,08 3,10

P10_E02 P10 Residencial 3 17,27 3,10

P10_E03 P10 Residencial 3 8,63 3,10

P10_E04 P10 Residencial 3 25,17 3,10

P10_E05 P10 Residencial 3 15,41 3,10

P10_E06 P10 Residencial 3 35,08 3,10

P10_E07 P10 Residencial 3 17,27 3,10
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P10_E08 P10 Residencial 3 37,20 3,10

P10_E09 P10 Residencial 3 16,56 3,10

P10_E10 P10 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 3,10

P11_E01 P11 Residencial 3 26,07 3,10

P11_E02 P11 Residencial 3 19,39 3,10

P11_E03 P11 Residencial 3 13,97 3,10

P11_E04 P11 Residencial 3 15,55 3,10

P11_E05 P11 Residencial 3 26,07 3,10

P11_E06 P11 Residencial 3 19,39 3,10

P11_E07 P11 Residencial 3 15,20 3,10

P11_E08 P11 Residencial 3 17,00 3,10

P11_E09 P11 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 3,10

P12_E01 P12 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 2,50

P13_E01 P13 Nivel de estanqueidad 1 3 117,36 0,90

P14_E01 P14 Nivel de estanqueidad 1 3 35,65 1,50

P15_E01 P15 Nivel de estanqueidad 1 3 9,00 0,90

P16_E01 P16 Nivel de estanqueidad 1 3 9,00 0,90

P17_E01 P17 Nivel de estanqueidad 1 3 37,10 0,90

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 1,020 2170,00 1000,00 - 10

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm - - - 0,19 -

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,469 930,00 1000,00 - 10

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,800 1525,00 1000,00 - 10

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30

FU Entrevigado cerámico -Canto 300 mm 0,937 1110,00 1000,00 - 10

Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 0,556 1000,00 1000,00 - 10

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Fachada_Exterior 1,44 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,123

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0,000

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,075

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Fachada_Ventilacion 2,89 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,123

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Medianera 3,16 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,123
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Medianera 3,16 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Muro_Terreno 4,76 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,035

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Cerramiento_interior 2,91 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,123

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Forjado_Interiores 1,79 Plaqueta o baldosa cerámica 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

FU Entrevigado cerámico -Canto 300 mm 0,300

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Cubierta_Plana 1,54 Teja de arcilla cocida 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

Teja de arcilla cocida 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

Teja de arcilla cocida 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

Betún fieltro o lámina 0,010

FU Entrevigado cerámico -Canto 300 mm 0,300

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Solera_Terreno 3,52 Plaqueta o baldosa cerámica 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

losa de hormigón d = 2500 y canto 200 mm 0,200

Cerramiento_interior_5 3,20 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,050
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Cerramiento_interior_5 3,20 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solarU
(W/m²K)Nombre

VER_DC_4-12-4 2,80 0,75

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)Nombre

VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70

2.3.3 Huecos

Nombre Ventanas_Fachada_prin

Acristalamiento VER_DC_4-12-4

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 40,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,96

Factor solar 0,51

Nombre Ventanas_Fachada_Ventilacion

Acristalamiento VER_DC_4-12-4



Calificación
Energética

Proyecto

Localidad Comunidad

Fecha: 09/06/2014 Ref: 3CA7B342816D39C Página: 9

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 25,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,52

Factor solar 0,60

Nombre Puertas_fachada

Acristalamiento VER_DC_4-12-4

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 70,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 4,83

Factor solar 0,34
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3. Sistemas

Nombre ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-Convencional-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS ACS

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 0,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-Convencional-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 10,00

Rendimiento nominal 0,85

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Convencional-Defecto

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
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parcial en términos de tiempo

Tipo energía Gas Natural

5. Justificación

5.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

ACS 0,0 30,0
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6. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  G  96,2  169472,0  E  56,0  98675,0 

Demanda refrigeración  B  3,6  6262,1  C  5,5  9742,2 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  F  36,8  64858,7  E  17,9  31548,1 

Emisiones CO2 refrigeración  C  1,4  2467,5  D  2,1  3701,2 

Emisiones CO2 ACS  C  3,0  5287,4  D  3,4  6067,8 

Emisiones CO2 totales  E  41,2  72613,6  E  23,4  41317,1 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  E  138,6  244270,3  E  81,2  143078,7 

Consumo energía primaria refrigeración  C  5,4  9588,6  D  8,6  15197,8 

Consumo energía primaria ACS  D  14,8  26149,7  D  14,2  25069,7 

Consumo energía primaria totales  E  158,9  280008,5  E  104,0  183346,2 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio
(null)

Bloque

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 75,472,2

Proporción relativa calefacción refrigeración 11,788,3

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.



 HE-1
Opción
General

Proyecto

Localidad Comunidad

Fecha: 09/06/2014 Ref: 3CA7B1F2816D39C Página: 2

Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

Aislamiento Perimetral de la Solera U = 1.50W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E02_TER001 U = 0.76W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P05_E01_PI002 U = 1.94W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P05_E01_PI003 U = 1.94W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P05_E02_PI001 U = 1.94W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P05_E02_PI002 U = 1.94W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 2,50

P02_E03 P02 Residencial 3 24,54 2,50

P02_E04 P02 Residencial 3 23,40 2,50

P02_E05 P02 Residencial 3 25,08 2,50

P03_E02 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 60,83 1,50

P04_E01 P04 Residencial 3 53,85 4,70

P04_E02 P04 Residencial 3 40,25 4,70

P04_E03 P04 Residencial 3 57,78 4,70

P05_E01 P05 Residencial 3 36,06 2,92

P05_E02 P05 Residencial 3 36,96 2,92

P06_E01 P06 Residencial 3 18,98 3,10

P06_E02 P06 Residencial 3 32,77 3,10

P06_E03 P06 Residencial 3 18,40 3,10

P06_E04 P06 Residencial 3 14,32 3,10

P06_E05 P06 Residencial 3 20,53 3,10

P06_E06 P06 Residencial 3 4,50 3,10

P06_E07 P06 Residencial 3 44,30 3,10

P06_E08 P06 Residencial 3 15,41 3,10

P06_E09 P06 Residencial 3 33,00 3,10

P06_E10 P06 Nivel de estanqueidad 1 3 22,71 3,10

P07_E01 P07 Residencial 3 18,98 3,10
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P07_E02 P07 Residencial 3 32,77 3,10

P07_E03 P07 Residencial 3 18,40 3,10

P07_E04 P07 Residencial 3 14,32 3,10

P07_E05 P07 Residencial 3 20,53 3,10

P07_E06 P07 Residencial 3 4,50 3,10

P07_E07 P07 Residencial 3 44,30 3,10

P07_E08 P07 Residencial 3 15,41 3,10

P07_E09 P07 Residencial 3 33,00 3,10

P07_E10 P07 Nivel de estanqueidad 1 3 22,71 3,10

P08_E01 P08 Residencial 3 18,98 3,10

P08_E02 P08 Residencial 3 32,77 3,10

P08_E03 P08 Residencial 3 18,40 3,10

P08_E04 P08 Residencial 3 14,32 3,10

P08_E05 P08 Residencial 3 20,53 3,10

P08_E06 P08 Residencial 3 4,50 3,10

P08_E07 P08 Residencial 3 44,30 3,10

P08_E08 P08 Residencial 3 15,41 3,10

P08_E09 P08 Residencial 3 33,00 3,10

P08_E10 P08 Nivel de estanqueidad 1 3 22,71 3,10

P09_E01 P09 Residencial 3 18,98 3,10

P09_E02 P09 Residencial 3 32,77 3,10

P09_E03 P09 Residencial 3 18,40 3,10

P09_E04 P09 Residencial 3 14,32 3,10

P09_E05 P09 Residencial 3 20,53 3,10

P09_E06 P09 Residencial 3 4,50 3,10
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P09_E07 P09 Residencial 3 44,30 3,10

P09_E08 P09 Residencial 3 15,41 3,10

P09_E09 P09 Residencial 3 33,00 3,10

P09_E10 P09 Nivel de estanqueidad 1 3 22,71 3,10

P10_E01 P10 Residencial 3 18,98 3,10

P10_E02 P10 Residencial 3 32,77 3,10

P10_E03 P10 Residencial 3 18,40 3,10

P10_E04 P10 Residencial 3 14,32 3,10

P10_E05 P10 Residencial 3 20,53 3,10

P10_E06 P10 Residencial 3 4,50 3,10

P10_E07 P10 Residencial 3 44,30 3,10

P10_E08 P10 Residencial 3 15,41 3,10

P10_E09 P10 Residencial 3 33,00 3,10

P10_E10 P10 Nivel de estanqueidad 1 3 22,71 3,10

P11_E01 P11 Residencial 3 18,98 3,10

P11_E02 P11 Residencial 3 32,77 3,10

P11_E03 P11 Residencial 3 18,40 3,10

P11_E04 P11 Residencial 3 14,32 3,10

P11_E05 P11 Residencial 3 20,53 3,10

P11_E06 P11 Residencial 3 4,50 3,10

P11_E07 P11 Residencial 3 44,30 3,10

P11_E08 P11 Residencial 3 15,41 3,10

P11_E09 P11 Residencial 3 33,00 3,10

P11_E10 P11 Nivel de estanqueidad 1 3 22,71 3,10

P12_E01 P12 Residencial 3 26,07 3,10



 HE-1
Opción
General

Proyecto

Localidad Comunidad

Fecha: 09/06/2014 Ref: 3CA7B1F2816D39C Página: 6

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P12_E02 P12 Residencial 3 16,54 3,10

P12_E03 P12 Residencial 3 17,62 3,10

P12_E04 P12 Residencial 3 26,07 3,10

P12_E05 P12 Residencial 3 15,80 3,10

P12_E06 P12 Residencial 3 18,75 3,10

P12_E07 P12 Residencial 3 15,12 3,10

P12_E08 P12 Residencial 3 17,03 3,10

P12_E09 P12 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 3,10

P13_E01 P13 Nivel de estanqueidad 1 3 9,00 0,90

P14_E02 P14 Nivel de estanqueidad 1 3 9,00 0,90

P15_E03 P15 Nivel de estanqueidad 1 3 36,65 0,90

P16_E01 P16 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 2,50

P17_E02 P17 Nivel de estanqueidad 1 3 117,36 0,90

P18_E03 P18 Nivel de estanqueidad 1 3 35,65 1,50

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Lino - - - 1,08 - SI

Celulosa_insuflada 0,037 60,00 2150,00 - 1.5 SI

Lana de vidrio - - - 1,30 - SI

Corcho 0,040 120,00 167,00 - 1 SI

MORgt1000 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
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Just.Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

LMmp 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

LHd 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

enlYlq1300 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

MORgt1250 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

tabFib550 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

HAlq2300 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

MORgt1450 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

tabPart640 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

FUc300 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

plaqCer 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

losaMa200 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

clv_hor_10 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

betun_lamina 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

tc1200 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

fieltro 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

losaAlv200cc 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

PYA 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

tejaPor 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

PVC 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Fachada_exterior 0,31 MORgt1000 0,020
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Fachada_exterior 0,31 LMmp 0,123

MORgt1000 0,010

Celulosa_insuflada 0,100

LHd 0,075

enlYlq1300 0,015

Fachada_ventilacion 0,57 MORgt1250 0,030

Lana de vidrio 0,000

MORgt1000 0,010

LMmp 0,123

enlYlq1300 0,015

Medianera 0,66 LMmp 0,123

MORgt1000 0,010

Lino 0,000

tabFib550 0,020

Divisio_interior_15 2,35 enlYlq1300 0,015

LMmp 0,123

enlYlq1300 0,015

Divisio_interior_8 0,76 tabFib550 0,020

Lino 0,000

tabFib550 0,020

Muro_terreno 3,82 HAlq2300 0,035

MORgt1450 0,020

Forjado_interior 0,67 tabPart640 0,020

Corcho 0,030
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Forjado_interior 0,67 MORgt1000 0,010

FUc300 0,300

enlYlq1300 0,020

Solera_terreno 1,75 plaqCer 0,020

MORgt1000 0,020

losaMa200 0,200

cubierta_plana 0,45 plaqCer 0,020

clv_hor_10 0,050

clv_hor_10 0,050

betun_lamina 0,010

Lana de vidrio 0,000

MORgt1250 0,010

FUc300 0,300

enlYlq1300 0,020

cubierta_ajardinada 0,40 tc1200 0,300

fieltro 0,010

betun_lamina 0,010

fieltro 0,010

Lana de vidrio 0,000

MORgt1250 0,020

losaAlv200cc 0,200

clv_hor_10 0,050

PYA 0,020

cubierta_plana_aticos 0,47 tejaPor 0,020
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

cubierta_plana_aticos 0,47 MORgt1000 0,020

betun_lamina 0,010

fieltro 0,010

Lana de vidrio 0,000

fieltro 0,010

MORgt1250 0,030

FUc300 0,300

badalot 3,49 PVC 0,020

clv_hor_10 0,050

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solarU
(W/m²K)Nombre

VER_DB1_4-12-4 2,00 0,70 SI

3.3.2 Marcos

Just.U
(W/m²K)Nombre

HOR_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 3,50 --

VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 3,20 --

3.3.3 Huecos

Nombre Hueco_fachadas
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Acristalamiento VER_DB1_4-12-4

Marco HOR_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm

% Hueco 40,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 25,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre Hueco_ventilacion

Acristalamiento VER_DB1_4-12-4

Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm

% Hueco 30,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 25,00

U (W/m²K) 2,36

Factor solar 0,52

Justificación SI

Nombre puertas_exterior

Acristalamiento VER_DB1_4-12-4

Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm

% Hueco 50,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,39

Justificación SI
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3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75

Encuentro suelo exterior-fachada 0,35 0,63

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,71

Esquina saliente 0,08 0,82

Hueco ventana 0,43 0,58

Esquina entrante -0,15 0,90

Pilar 0,80 0,62

Unión solera pared exterior 0,14 0,74
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)Espacios

P02_E03 24,5  1  47,1  64,9  0,0  0,0  

P02_E04 23,4  1  49,0  64,2  34,1  61,5  

P02_E05 25,1  1  46,4  64,4  0,0  0,0  

P04_E01 53,9  1  100,0  78,5  45,6  51,6  

P04_E02 40,3  1  74,3  78,9  37,0  61,7  

P04_E03 57,8  1  81,4  77,5  48,3  52,4  

P05_E01 36,1  1  41,1  76,8  0,0  0,0  

P05_E02 37,0  1  38,9  75,8  0,0  0,0  

P06_E01 19,0  1  54,7  81,4  34,6  78,9  

P06_E02 32,8  1  46,7  85,2  69,6  90,6  

P06_E03 18,4  1  51,5  80,6  39,4  86,9  

P06_E04 14,3  1  65,2  66,5  0,0  0.0  

P06_E05 20,5  1  51,3  62,9  24,8  93,0  

P06_E06 4,5  1  95,0  55,8  0,0  0.0  

P06_E07 44,3  1  61,3  57,0  28,9  89,5  

P06_E08 15,4  1  66,2  79,0  34,8  92,2  

P06_E09 33,0  1  44,8  65,4  0,0  0,0  

P07_E01 19,0  1  54,4  81,4  36,4  85,0  

P07_E02 32,8  1  46,1  86,4  69,9  88,9  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)Espacios

P07_E03 18,4  1  51,6  81,6  39,7  85,6  

P07_E04 14,3  1  62,5  66,5  0,0  0.0  

P07_E05 20,5  1  50,2  80,0  28,3  90,1  

P07_E06 4,5  1  95,8  55,2  0,0  0.0  

P07_E07 44,3  1  59,3  62,7  32,1  92,2  

P07_E08 15,4  1  68,8  81,1  35,4  93,0  

P07_E09 33,0  1  44,9  65,4  0,0  0,0  

P08_E01 19,0  1  54,5  81,5  36,3  84,8  

P08_E02 32,8  1  46,1  86,6  69,8  88,6  

P08_E03 18,4  1  51,6  81,8  39,7  85,3  

P08_E04 14,3  1  62,9  66,4  0,0  0.0  

P08_E05 20,5  1  50,3  80,3  28,0  89,9  

P08_E06 4,5  1  95,9  55,2  0,0  0.0  

P08_E07 44,3  1  59,5  62,9  32,0  91,7  

P08_E08 15,4  1  69,1  80,9  35,0  93,4  

P08_E09 33,0  1  44,9  65,2  0,0  0,0  

P09_E01 19,0  1  54,5  81,5  36,3  84,7  

P09_E02 32,8  1  46,1  86,6  69,8  88,6  

P09_E03 18,4  1  51,6  81,7  39,7  85,3  

P09_E04 14,3  1  63,0  66,4  0,0  0.0  

P09_E05 20,5  1  50,3  80,4  28,0  89,9  

P09_E06 4,5  1  96,5  55,3  0,0  0.0  

P09_E07 44,3  1  59,6  63,0  32,0  91,6  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)Espacios

P09_E08 15,4  1  69,2  80,9  35,0  93,5  

P09_E09 33,0  1  45,0  65,2  0,0  0,0  

P10_E01 19,0  1  54,6  81,2  36,4  84,6  

P10_E02 32,8  1  46,2  86,3  69,9  88,6  

P10_E03 18,4  1  51,7  81,5  39,8  85,3  

P10_E04 14,3  1  63,1  66,3  0,0  0.0  

P10_E05 20,5  1  50,4  80,3  28,2  89,6  

P10_E06 4,5  1  97,4  55,7  0,0  0.0  

P10_E07 44,3  1  59,8  63,0  32,1  91,4  

P10_E08 15,4  1  69,4  81,1  34,8  92,9  

P10_E09 33,0  1  45,2  65,1  0,0  0,0  

P11_E01 19,0  1  63,1  81,1  36,2  83,0  

P11_E02 32,8  1  45,8  85,3  70,2  89,0  

P11_E03 18,4  1  58,8  81,1  41,0  85,2  

P11_E04 14,3  1  64,1  67,7  0,0  0.0  

P11_E05 20,5  1  49,0  82,9  32,3  91,4  

P11_E06 4,5  1  99,6  57,3  0,0  0.0  

P11_E07 44,3  1  67,7  65,5  34,3  92,6  

P11_E08 15,4  1  69,1  81,3  35,6  93,0  

P11_E09 33,0  1  52,9  66,5  10,2  44,7  

P12_E01 26,1  1  67,6  76,0  94,5  91,8  

P12_E02 16,5  1  93,9  82,4  29,6  94,8  

P12_E03 17,6  1  68,8  61,9  44,2  125,7  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)Espacios

P12_E04 26,1  1  55,6  73,1  100,0  106,6  

P12_E05 15,8  1  48,0  81,3  65,2  97,4  

P12_E06 18,8  1  68,7  63,1  38,2  130,1  

P12_E07 15,1  1  60,3  65,6  44,4  94,4  

P12_E08 17,0  1  66,2  81,3  32,6  95,0  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material Lino

Celulosa_insuflada

Lana de vidrio

Corcho

MORgt1000

LMmp

LHd

enlYlq1300

MORgt1250

tabFib550

HAlq2300

MORgt1450

tabPart640

FUc300

plaqCer

losaMa200

clv_hor_10

betun_lamina

tc1200

fieltro

losaAlv200cc
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NombreTipo

PYA

tejaPor

PVC

Acristalamiento VER_DB1_4-12-4
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio
(null)

Bloque
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 2,50

P02_E03 P02 Residencial 3 24,54 2,50

P02_E04 P02 Residencial 3 23,40 2,50

P02_E05 P02 Residencial 3 25,08 2,50

P03_E02 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 60,83 1,50

P04_E01 P04 Residencial 3 53,85 4,70

P04_E02 P04 Residencial 3 40,25 4,70

P04_E03 P04 Residencial 3 57,78 4,70

P05_E01 P05 Residencial 3 36,06 2,92

P05_E02 P05 Residencial 3 36,96 2,92

P06_E01 P06 Residencial 3 18,98 3,10

P06_E02 P06 Residencial 3 32,77 3,10

P06_E03 P06 Residencial 3 18,40 3,10

P06_E04 P06 Residencial 3 14,32 3,10

P06_E05 P06 Residencial 3 20,53 3,10

P06_E06 P06 Residencial 3 4,50 3,10

P06_E07 P06 Residencial 3 44,30 3,10

P06_E08 P06 Residencial 3 15,41 3,10

P06_E09 P06 Residencial 3 33,00 3,10

P06_E10 P06 Nivel de estanqueidad 1 3 22,71 3,10

P07_E01 P07 Residencial 3 18,98 3,10
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P07_E02 P07 Residencial 3 32,77 3,10

P07_E03 P07 Residencial 3 18,40 3,10

P07_E04 P07 Residencial 3 14,32 3,10

P07_E05 P07 Residencial 3 20,53 3,10

P07_E06 P07 Residencial 3 4,50 3,10

P07_E07 P07 Residencial 3 44,30 3,10

P07_E08 P07 Residencial 3 15,41 3,10

P07_E09 P07 Residencial 3 33,00 3,10

P07_E10 P07 Nivel de estanqueidad 1 3 22,71 3,10

P08_E01 P08 Residencial 3 18,98 3,10

P08_E02 P08 Residencial 3 32,77 3,10

P08_E03 P08 Residencial 3 18,40 3,10

P08_E04 P08 Residencial 3 14,32 3,10

P08_E05 P08 Residencial 3 20,53 3,10

P08_E06 P08 Residencial 3 4,50 3,10

P08_E07 P08 Residencial 3 44,30 3,10

P08_E08 P08 Residencial 3 15,41 3,10

P08_E09 P08 Residencial 3 33,00 3,10

P08_E10 P08 Nivel de estanqueidad 1 3 22,71 3,10

P09_E01 P09 Residencial 3 18,98 3,10

P09_E02 P09 Residencial 3 32,77 3,10

P09_E03 P09 Residencial 3 18,40 3,10

P09_E04 P09 Residencial 3 14,32 3,10

P09_E05 P09 Residencial 3 20,53 3,10

P09_E06 P09 Residencial 3 4,50 3,10
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P09_E07 P09 Residencial 3 44,30 3,10

P09_E08 P09 Residencial 3 15,41 3,10

P09_E09 P09 Residencial 3 33,00 3,10

P09_E10 P09 Nivel de estanqueidad 1 3 22,71 3,10

P10_E01 P10 Residencial 3 18,98 3,10

P10_E02 P10 Residencial 3 32,77 3,10

P10_E03 P10 Residencial 3 18,40 3,10

P10_E04 P10 Residencial 3 14,32 3,10

P10_E05 P10 Residencial 3 20,53 3,10

P10_E06 P10 Residencial 3 4,50 3,10

P10_E07 P10 Residencial 3 44,30 3,10

P10_E08 P10 Residencial 3 15,41 3,10

P10_E09 P10 Residencial 3 33,00 3,10

P10_E10 P10 Nivel de estanqueidad 1 3 22,71 3,10

P11_E01 P11 Residencial 3 18,98 3,10

P11_E02 P11 Residencial 3 32,77 3,10

P11_E03 P11 Residencial 3 18,40 3,10

P11_E04 P11 Residencial 3 14,32 3,10

P11_E05 P11 Residencial 3 20,53 3,10

P11_E06 P11 Residencial 3 4,50 3,10

P11_E07 P11 Residencial 3 44,30 3,10

P11_E08 P11 Residencial 3 15,41 3,10

P11_E09 P11 Residencial 3 33,00 3,10

P11_E10 P11 Nivel de estanqueidad 1 3 22,71 3,10

P12_E01 P12 Residencial 3 26,07 3,10
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P12_E02 P12 Residencial 3 16,54 3,10

P12_E03 P12 Residencial 3 17,62 3,10

P12_E04 P12 Residencial 3 26,07 3,10

P12_E05 P12 Residencial 3 15,80 3,10

P12_E06 P12 Residencial 3 18,75 3,10

P12_E07 P12 Residencial 3 15,12 3,10

P12_E08 P12 Residencial 3 17,03 3,10

P12_E09 P12 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 3,10

P13_E01 P13 Nivel de estanqueidad 1 3 9,00 0,90

P14_E02 P14 Nivel de estanqueidad 1 3 9,00 0,90

P15_E03 P15 Nivel de estanqueidad 1 3 36,65 0,90

P16_E01 P16 Nivel de estanqueidad 1 3 17,25 2,50

P17_E02 P17 Nivel de estanqueidad 1 3 117,36 0,90

P18_E03 P18 Nivel de estanqueidad 1 3 35,65 1,50

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Lino - - - 1,08 -

Celulosa_insuflada 0,037 60,00 2150,00 - 1.5

Lana de vidrio - - - 1,30 -

Corcho 0,040 120,00 167,00 - 1

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 1,020 2170,00 1000,00 - 10

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,469 930,00 1000,00 - 10

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10

Tableros de fibras incluyendo MDF 350 < d 0,140 450,00 1700,00 - 12

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80

Tablero de partículas 450 < d < 640 0,150 545,00 1700,00 - 20

FU Entrevigado cerámico -Canto 300 mm 0,937 1110,00 1000,00 - 10

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 -

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000

Tierra cruda con densidad 1200 kg/m3 0,500 1200,00 1000,00 - 3

Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15

Con capa de compresión -Canto 200 mm 1,429 1810,00 1000,00 - 80

Teja cerámica-porcelana 1,300 2300,00 840,00 - 30

Cloruro de polivinilo [PVC] 0,170 1390,00 900,00 - 50000

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Fachada_exterior 0,31 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,123

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

Celulosa_insuflada 0,100
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Fachada_exterior 0,31 Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,075

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Fachada_ventilacion 0,60 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

Lana de vidrio 0,000

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,123

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Medianera 0,65 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,123

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

Lino 0,000

Tableros de fibras incluyendo MDF 350 < d < 550 0,020

Divisio_interior_15 2,91 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,123

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Divisio_interior_8 0,65 Tableros de fibras incluyendo MDF 350 < d < 550 0,020

Lino 0,000

Tableros de fibras incluyendo MDF 350 < d < 550 0,020

Muro_terreno 4,76 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,035

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Forjado_interior 0,70 Tablero de partículas 450 < d < 640 0,020

Corcho 0,030

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

FU Entrevigado cerámico -Canto 300 mm 0,300

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Solera_terreno 3,26 Plaqueta o baldosa cerámica 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

losa de hormigón d = 2500 y canto 200 mm 0,200

cubierta_plana 0,48 Plaqueta o baldosa cerámica 0,020

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Betún fieltro o lámina 0,010

Lana de vidrio 0,000

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

FU Entrevigado cerámico -Canto 300 mm 0,300

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

cubierta_ajardinada 0,35 Tierra cruda con densidad 1200 kg/m3 0,300

Subcapa fieltro 0,010

Betún fieltro o lámina 0,010

Subcapa fieltro 0,010

Lana de vidrio 0,000

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Con capa de compresión -Canto 200 mm 0,200

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placas de yeso armado con fibras minerales 800 0,020

cubierta_plana_aticos 0,43 Teja cerámica-porcelana 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Betún fieltro o lámina 0,010

Subcapa fieltro 0,010
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

cubierta_plana_aticos 0,43 Lana de vidrio 0,000

Subcapa fieltro 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

FU Entrevigado cerámico -Canto 300 mm 0,300

badalot 2,65 Cloruro de polivinilo [PVC] 0,020

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solarU
(W/m²K)Nombre

VER_DB1_4-12-4 2,00 0,70

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)Nombre

HOR_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 3,50

VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 3,20

2.3.3 Huecos

Nombre Hueco_fachadas

Acristalamiento VER_DB1_4-12-4

Marco HOR_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm

% Hueco 40,00
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Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 25,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,46

Nombre Hueco_ventilacion

Acristalamiento VER_DB1_4-12-4

Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm

% Hueco 30,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 25,00

U (W/m²K) 2,36

Factor solar 0,52

Nombre puertas_exterior

Acristalamiento VER_DB1_4-12-4

Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm

% Hueco 50,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,39



Calificación
Energética

Proyecto

Localidad Comunidad

Fecha: 09/06/2014 Ref: 3CA7B182816D39C Página: 11

3. Sistemas

Nombre sistema mixto

Tipo Sistema mixto

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente

Zona asociada P12_E08

Nombre demanda ACS ACS

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 65,00

Temperatura impulsión del ACS (ºC) 60,0

Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 80,0

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 10,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión
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Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Gas Natural

5. Unidades terminales

Nombre UT_AguaCaliente

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P12_E08

Capacidad o potencia máxima (kW) 4,00

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

sistema mixto 65,0 30,0
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7. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  D  37,5  62441,2  E  51,5  85674,2 

Demanda refrigeración  C  4,8  8057,8  C  6,5  10853,3 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  E  14,3  23796,8  E  16,5  27457,8 

Emisiones CO2 refrigeración  D  1,9  3161,8  D  2,5  4160,3 

Emisiones CO2 ACS  A  1,1  1830,5  D  3,4  5729,2 

Emisiones CO2 totales  D  17,3  28789,1  E  22,4  37347,3 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  D  54,0  89835,4  E  74,7  124227,5 

Consumo energía primaria refrigeración  C  7,4  12349,8  D  10,2  16931,2 

Consumo energía primaria ACS  A  5,4  9022,5  D  14,2  23670,6 

Consumo energía primaria totales  D  66,8  111207,6  E  99,1  164829,4 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Edifici Residencial Av. Gaudí
Dirección Avinguda Gaudí, 34
Municipio Barcelona Código Postal 08025
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1945
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 1144304DF3814C0008FE

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Maria Hernandez Hurtado NIF 47940873H
Razón social Projecte Final de Grau CIF 111111111
Domicilio c/Doctor Marañón, 44-50
Municipio Barcelona Código Postal 08025
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail maria.hernandez@estudiant.upc.edu
Titulación habilitante según normativa vigente Graduat en Ciencies i Tecnologíes de l'Edificació
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 40.49 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 16/3/2014

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1376.53

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Coberta Plana Cubierta 112.23 1.23 Conocido
Coberta Inclinada Cubierta 40.3 0.77 Conocido
Façana Principal Fachada 350.25 1.10 Conocido
Façana Posterior Fachada 325.24 1.10 Conocido
Patis de Ventilació (Nord) Fachada 69.43 2.63 Conocido
Patis de Ventilació (Sud) Fachada 69.43 2.63 Conocido
Patis de Ventilació (Est) Fachada 57.92 2.63 Conocido
Patis de Ventilació (Oest) Fachada 57.92 2.63 Conocido
Mitjera Fachada 696.2 0.00 Por defecto
Façana Nord Fachada 11.27 1.10 Conocido
Façana Sud Fachada 11.27 1.10 Conocido
Solera -0.72 Suelo 151.7 1.00 Por defecto
Solera Suelo 152.1 1.00 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Finestra5 Hueco 37.8 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 6 Hueco 18.75 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 13 Hueco 3.13 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestres 12 Hueco 30.42 3.30 0.75 Conocido Conocido
Porta 4 Hueco 2.28 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 3 Hueco 4.16 3.30 0.75 Conocido Conocido
Porta 6 Hueco 4.8 3.30 0.75 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Porta 2 Hueco 22.1 3.30 0.75 Conocido Conocido
Porta 1 Hueco 6.37 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 1 (N) Hueco 0.7 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 2 (N) Hueco 0.38 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 1 (S) Hueco 0.7 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 2 (S) Hueco 0.38 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 8 (S) Hueco 6.93 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 8 (N) Hueco 6.93 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 9 (N) Hueco 1.44 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 9 (S) Hueco 1.44 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 10 (N) Hueco 1.26 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 10 (S) Hueco 1.26 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 11 (S) Hueco 7.56 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 11 (N) Hueco 7.56 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 14 (N) Hueco 1.13 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 14 (S) Hueco 1.13 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 15 (S) Hueco 1.8 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 15 (N) Hueco 1.8 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 4 Hueco 5.01 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 7 Hueco 7.79 3.30 0.75 Conocido Conocido
Porta 3 (N) Hueco 2.0 3.30 0.75 Conocido Conocido
Porta 3 (S) Hueco 2.0 3.30 0.75 Conocido Conocido
Porta 5 (S) Hueco 1.4 3.30 0.75 Conocido Conocido
Porta 5 (N) Hueco 1.4 3.30 0.75 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 24.0 61.00 Gas Natural Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Sólo refrigeración Maquina frigorífica 98.10 Electricidad Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 24.0 56.8 Gas Natural Estimado

Calefacción y ACS Caldera Estándar 24.0 61.00 Gas Natural Estimado



Fecha 24/6/2014
Ref. Catastral 1144304DF3814C0008FE Página 4 de 8

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 40.49 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

CALEFACCIÓN ACS
E E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

25.74 4.43
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
40.49 10.31 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 71.5 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

 19.45 GG≥ 18.0

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
71.50 19.45

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 23.4

B23.4-38.0

C38.0-58.8

D58.8-90.5

 173.64 EE90.5-184.5

F184.5-208.5

G≥ 208.5

CALEFACCIÓN ACS
E G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

110.22 21.95
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
173.64 41.47 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 30.62 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
30.62

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 54.91 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

 14.63 EE11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

54.91 14.63

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 54.91 E 14.63 E

Diferencia con situación inicial 16.6 (23.2%) 4.8 (24.8%)
Energía primaria [kWh/m² año] 84.64 E 31.18 G 15.37 D - - 131.18 E

Diferencia con situación inicial 25.6 (23.2%) 10.3 (24.8%) 6.6 (30.0%) - (-%) 42.5 (24.4%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 19.77 E 7.75 G 3.10 C - - 30.62 E

Diferencia con situación inicial 6.0 (23.2%) 2.6 (24.8%) 1.3 (30.0%) - (-%) 9.9 (24.4%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Opció 1
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Adición de aislamiento térmico en suelo
- Aislamiento interior
- Sustitución de ventanas
- Adición de aislamiento en cajas de persiana
- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 30.26 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
30.26

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 54.91 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

 14.63 EE11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

54.91 14.63

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 54.91 E 14.63 E

Diferencia con situación inicial 16.6 (23.2%) 4.8 (24.8%)
Energía primaria [kWh/m² año] 84.64 E 31.18 G 13.57 C - - 129.38 E

Diferencia con situación inicial 25.6 (23.2%) 10.3 (24.8%) 8.4 (38.2%) - (-%) 44.3 (25.5%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 19.77 E 7.75 G 2.74 C - - 30.26 E

Diferencia con situación inicial 6.0 (23.2%) 2.6 (24.8%) 1.7 (38.2%) - (-%) 10.2 (25.3%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Opció 2
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Adición de aislamiento térmico en suelo
- Aislamiento interior
- Sustitución de ventanas
- Adición de aislamiento en cajas de persiana
- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

 12.19 CC8.7-13.5

D13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
12.19

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 54.91 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

 14.63 EE11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

54.91 14.63

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 54.91 E 14.63 E

Diferencia con situación inicial 16.6 (23.2%) 4.8 (24.8%)
Energía primaria [kWh/m² año] 68.64 E 31.18 G 21.95 G - - 121.77 E

Diferencia con situación inicial 41.6 (37.7%) 10.3 (24.8%) 0.0 (0.0%) - (-%) 51.9 (29.9%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 0.00 A 7.75 G 4.43 E - - 12.19 C

Diferencia con situación inicial 25.7 (100.0%) 2.6 (24.8%) 0.0 (0.0%) - (-%) 28.3 (69.9%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Opció 3
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Adición de aislamiento térmico en suelo
- Aislamiento interior
- Sustitución de ventanas
- Adición de aislamiento en cajas de persiana
- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
-



Fecha 24/6/2014
Ref. Catastral 1144304DF3814C0008FE Página 1 de 6

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Edifici Residencial Av. Gaudí
Dirección Avinguda Gaudí, 34
Municipio Barcelona Código Postal 08025
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1945
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 1144304DF3814C0008FE

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Maria Hernandez Hurtado NIF 47940873H
Razón social Projecte Final de Grau CIF 111111111
Domicilio c/Doctor Marañón, 44-50
Municipio Barcelona Código Postal 08025
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail maria.hernandez@estudiant.upc.edu
Titulación habilitante según normativa vigente Graduat en Ciencies i Tecnologíes de l'Edificació
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
 4.95 AA< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 16/3/2014

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1376.53

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Coberta Plana Cubierta 112.23 0.41 Conocido
Coberta Inclinada Cubierta 40.3 0.27 Conocido
Façana Principal Fachada 350.25 0.78 Conocido
Façana Posterior Fachada 325.24 0.38 Conocido
Patis de Ventilació (Nord) Fachada 69.43 0.66 Conocido
Patis de Ventilació (Sud) Fachada 69.43 0.66 Conocido
Patis de Ventilació (Est) Fachada 57.92 0.66 Conocido
Patis de Ventilació (Oest) Fachada 57.92 0.66 Conocido
Mitjera Fachada 696.2 0.00 Por defecto
Façana Nord Fachada 11.27 0.78 Conocido
Façana Sud Fachada 11.27 0.38 Conocido
Solera -0.72 Suelo 151.7 0.73 Por defecto
Solera Suelo 152.1 0.50 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Finestra5 Hueco 37.8 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 6 Hueco 18.75 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 13 Hueco 3.13 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestres 12 Hueco 30.42 2.00 0.70 Conocido Conocido
Porta 4 Hueco 2.28 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 3 Hueco 4.16 2.00 0.70 Conocido Conocido
Porta 6 Hueco 4.8 2.00 0.70 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Porta 2 Hueco 22.1 2.00 0.70 Conocido Conocido
Porta 1 Hueco 6.37 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 1 (N) Hueco 0.7 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 2 (N) Hueco 0.38 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 1 (S) Hueco 0.7 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 2 (S) Hueco 0.38 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 8 (S) Hueco 6.93 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 8 (N) Hueco 6.93 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 9 (N) Hueco 1.44 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 9 (S) Hueco 1.44 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 10 (N) Hueco 1.26 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 10 (S) Hueco 1.26 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 11 (S) Hueco 7.56 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 11 (N) Hueco 7.56 2.80 0.75 Conocido Conocido
Finestra 14 (N) Hueco 1.13 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 14 (S) Hueco 1.13 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 15 (S) Hueco 1.8 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 15 (N) Hueco 1.8 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 4 Hueco 5.01 2.00 0.70 Conocido Conocido
Finestra 7 Hueco 7.79 2.00 0.70 Conocido Conocido
Porta 3 (N) Hueco 2.0 2.00 0.70 Conocido Conocido
Porta 3 (S) Hueco 2.0 2.00 0.70 Conocido Conocido
Porta 5 (S) Hueco 1.4 2.00 0.70 Conocido Conocido
Porta 5 (N) Hueco 1.4 2.00 0.70 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 24.0 80.20 Gas Natural Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 100.0 Electricidad Estimado

Calefacción y ACS Caldera Estándar 24.0 80.20 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
 4.95 AA< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

CALEFACCIÓN ACS
A A

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

0.00 0.00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
4.95 4.94 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 55.03 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

 12.95 EE11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
55.03 12.95

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
 19.89 AA< 23.4

B23.4-38.0

C38.0-58.8

D58.8-90.5

E90.5-184.5

F184.5-208.5

G≥ 208.5

CALEFACCIÓN ACS
A A

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

0.01 0.00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
19.89 19.88 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
-



   RESUMEN RESULTADOS

DATOS GENERALES 

Nombre del técnico Maria Hernandez Hurtado

Nombre del proyecto Reforma Integal i Rehabilitació Energètica: canvi d'ús de l'habitatge residencial de l'Eixample Barceloní a l'habitatge d'ús turístic

Dirección Avinguda Gaudí, 34

Provincia Barcelona Localidad Barcelona Zona climática C2

Altitud 12 m Garaje NO Nº Viviendas 15

Nº de plantas BR 1 Nº de plantas BR (c/ PB) 8

Año construcción 1.945 Año ultima rehabilitación 1.998 Ambiente Urbano

Elementos rehabilitados SaneamientoEstructura, Cubiertas, Fachadas/Patios, Instalaciones comunes, Zonas comunes interiores, Ascensores, Otros

SUPERFICIES

Superficie construida 2.114 m² Bajo rasante 149 m² Sobre rasante 1.966 m²

Superficie útil 1.374 m² Superficie ajardinada 0 m²

INTERIOR DEL EDIFICIO

Residuo Recogida municipio Almacén

Papel/cartón SI 0

Vidrio SI 0

Envases SI 0

Recogida de otros residuos

Espacio para muebles y enseres NO

EXTERIOR DEL EDIFICIO

Sistema compostaje NO

Nombre Tipología Sup. total % Huecos UC W/m²K Energía
Kwh/año

Pérdidas

FAÇANA PRINCIPAL FACHADA EXTERIOR 350 m² 25% 2,00 16300,00 34%

FAÇANA POSTERIOR FACHADA EXTERIOR 325 m² 13% 1,79 12600,00 26%

FAÇANA P. VENTILACIÓ (Nord) FACHADA INTERIOR 69 m² 34% 2,93 5500,00 12%

FAÇANA P. VENTILACIÓ (Sud) FACHADA INTERIOR 69 m² 34% 2,93 4100,00 9%

FAÇANA P. VENTILACIÓ (Est) FACHADA INTERIOR 58 m² 8% 2,35 2700,00 6%

FAÇANA P. VENTILACIÓ (Oest) FACHADA INTERIOR 57 m² 16% 2,47 3000,00 7%

MITJERA MEDIANERA 696 m² 0% 2,30 0,00 0%

FAÇANA NORD FACHADA EXTERIOR 11 m² 12% 1,77 500,00 2%

COBERTA PLANA CUBIERTA 112 m² 0% 1,23 2600,00 6%

COBERTA INCLINADA CUBIERTA 40 m² 0% 0,75 600,00 2%

FAÇANA SUD FACHADA EXTERIOR 11 m² 12% 1,77 400,00 1%

FAÇANA SUD 11 m² #¡VALOR! 1,77 400,00

CALEFACCIÓN

Sistema Individual

     DATOS GENERALES

     ENVOLVENTES

     SISTEMAS

     CLASIFICACIÓN Y RECLAJE DE RESIDUOS
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Tipo Antigüedad Combustible % Viviendas Emisiones NOx

Caldera de condensación < 5 años Gas 100%

0%

0%

PRODUCCIÓN ACS

Sistema Individual

Tipo Antigüedad Combustible % Viviendas Emisiones NOx

Energías Renovables < 5 años Renovable 100% Sin emisiones NOx

0 0 0 0% 0

0 0 0 0% 0

REFIRGERACIÓN

 Sistema de refrigeración NO

Sistema Antigüedad % Viviendas

ENERGÍA RENOVABLE

CALEFACCION ACS REFRIGERACION ELECTRICIDAD

Estimación energía aportada 5.610  kWh/año 11.220  kWh/año 0  kWh/año 0  kWh/año

ZONAS COMUNES Y GARAJE

Tipología de iluminación

% Consumo

Convencional 0% 0 kWh/año

Bajo consumo 100% 4.690 kWh/año

Led 0% 0 kWh/año

Control iluminación

Disponibilidad % Superficie Ahorro

Detectores de presencia SI 100% -1.407 kWh/año

Detectores crepusculares NO 2000% 0 kWh/año

Ascensores

Tipo Ud. Consumo

Ascensor eficiente 3 a 6P 1 720 kWh/año

DATOS SANITARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

Porcentaje de viviendas donde se instalarán aparatos eficientes:

%

Viviendas con inodoros de doble descarga 100

Viviendas con aireadores en las griferías 100

Viviendas con aireadores en duchas 100

Viviendas con lavadoras clase A o superior 100

Viviendas con lavavajillas clase A o superior 100

Total

Consumo diario

Consumo anual

     DEMANDA ELÉCTRICA EN FASE DE USO DEL EDIFICIO

     CONSUMO DE AGUA EN VIVIENDAS

5

107

6.000

2.300.000

Consumos 
l/día/persona

18

32

38

15
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DATOS PLANTACIONES

Superficie ajardinada 0 m²

% Tipo riego Consumo agua 

Árboles

Árboles xerófitos

Arbustos

Arbustos xerófitos

Tapizantes

Tapizantes xerófitas

Plantación mixta

Plantación mixta xerófita

Césped

Césped xerófito

ALJIBE

Instalación aljibe

Superficie de recogida de agua

Tipo de superficie

Volumen del aljibe óptimo

Volumen del aljibe a instalar

MATERIALES USADOS EN LA INTERVENCIÓN

Zona KG MJ KCOeq KG residuos

FAÇANA PRINCIPAL Enfoscado/Revoco Mortero de cemento o cal 4.030 2.325 432 293

FAÇANA PRINCIPAL Celulosa 1.057 4.883 243 53

FAÇANA PRINCIPAL Enlucido de yeso 3.039 3.222 286 307

FAÇANA PRINCIPAL Carp. Aluminio con RPT 1.445 282.063 41.486 76

FAÇANA PRINCIPAL Carp. Vidrio con cámara bajo emisivo 2.171 50.229 3.055 100

FAÇANA POSTERIOR Enfoscado/Revoco Mortero de cemento o cal 4.316 2.491 462 314

FAÇANA POSTERIOR Celulosa 1.132 5.230 260 57

FAÇANA POSTERIOR Enlucido de yeso 3.255 3.451 306 329

FAÇANA POSTERIOR Carp. Aluminio con RPT 709 138.474 20.367 37

FAÇANA POSTERIOR Carp. Vidrio con cámara bajo emisivo 1.066 24.659 1.500 49

FAÇANA P. VENTILACIÓ (Nord) Enfoscado/Revoco Mortero de cemento o cal 724 418 78 53

FAÇANA P. VENTILACIÓ (Nord) Tableros de fibras de madera 304 4.648 417 0

NATURALEZA DE LOS MATERIALES UTILIZADOS

Zona Materiales Material reciclado
Recursos 

sostenibles Material local
Material 

prefabricado
Material 

reutilizado

FAÇANA PRINCIPAL Enfoscado/Revoco Mortero de cemento o cal NO SI SI NO NO

FAÇANA PRINCIPAL Celulosa SI SI SI SI SI

FAÇANA PRINCIPAL Enlucido de yeso NO SI SI NO NO

FAÇANA PRINCIPAL Carp. Aluminio con RPT SI NO SI SI SI

FAÇANA PRINCIPAL Carp. Vidrio con cámara bajo emisivo SI NO SI SI SI

FAÇANA POSTERIOR Enfoscado/Revoco Mortero de cemento o cal NO NO SI NO NO

FAÇANA POSTERIOR Celulosa SI SI SI SI SI

FAÇANA POSTERIOR Enlucido de yeso NO SI SI NO NO

FAÇANA POSTERIOR Carp. Aluminio con RPT SI NO SI SI SI

FAÇANA POSTERIOR Carp. Vidrio con cámara bajo emisivo SI NO SI SI SI

FAÇANA P. VENTILACIÓ (Nord) Enfoscado/Revoco Mortero de cemento o cal NO SI SI NO NO

FAÇANA P. VENTILACIÓ (Nord) Tableros de fibras de madera SI SI SI SI SI

Materiales

     RIEGO

     IMPACTO DE LOS MATERIALES
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EFICACIA DE LA VENTILACIÓN NATURAL EN VIVIENDAS

Viviendas con ventilación cruzada ( % ) 70 %

NIVEL DE INTERVENCIÓN EN PROYECTO

Redistribución de espacios SI

Sustitución por carpinterías practicables SI

Aireadores en carpinterías  %

Mejora patios ventilación NO

NIVEL ILUMINACIÓN NATURAL

Salones con iluminación natural (%) 100 %

Cocinas con iluminación natural (%) 100 %

CONTROL DE ILUMINACIÓN NATURAL

SI

NIVEL DE INTERVENCIÓN EN PROYECTO

Redistribución de espacios SI

Ampliación huecos fachada NO

Sustitución carpinterías SI

Pintado de patios SI

Sustitución o eliminación de cerramientos exteriores NO

Instalación de tubos de luz solares, claraboyas, lucernarios, etc. SI

Zona afectada por ruido aéreo NO

Designación RaTR Ciego ∆  Ciego RaTR Huecos ∆  Huecos

FAÇANA PRINCIPAL 55 dBA + 9,8 dBA 29 dBA

FAÇANA POSTERIOR 61 dBA + 15,5 dBA 29 dBA

FAÇANA P. VENTILACIÓ (Nord) 55 dBA 27 dBA

FAÇANA P. VENTILACIÓ (Sud) 55 dBA 27 dBA

FAÇANA P. VENTILACIÓ (Est) 55 dBA 27 dBA

FAÇANA P. VENTILACIÓ (Oest) 61 dBA + 5,7 dBA 27 dBA

MITJERA 55 dBA 0 dBA

FAÇANA NORD 55 dBA + 9,8 dBA 29 dBA

COBERTA PLANA 56 dBA 0 dBA

COBERTA INCLINADA 58 dBA + 10,8 dBA 0 dBA

FAÇANA SUD 55 dBA + 9,8 dBA 29 dBA

Aislamiento promedio inicial 50 dBA
Aislamiento promedio final 53 dBA

Transmisión ruido instalaciones NO

Antivibratorios en equipos NO

     ILUMINACIÓN NATURAL

     PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO EXTERNO

31%

0%

-1%

     VENTILACIÓN NATURAL

Instalación de sistemas de sombreado en huecos como: toldos, lamas, 
persianas, etc.

-1%

Mejora del conjunto

18%

0%

11%

1165%

-67%

-70%

20%

     RUIDO RECINTOS INSTALACIONES
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Ruido aéreo

Partición 0 0

Trasdosado 0 0

MOVILIDAD

Espacio para bicicletas SI

PLAN DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO

Revisión periódica equipos comunitarios SI

SEÑALIZACIÓN Y ACCESOS

Señalización específica para discapacidad visual SI

Señalización específica para discapacidad auditiva NO

Libre acceso a las viviendas SI

Información uso eficiente equipos SI

Adecuación espacios para uso específico SI

VALORES CULTURALES

Mantener SI

Eliminar SI

Recuperar SI

INNOVACIÓN

Propuesta 1

Propuesta 2

Propuesta 3

Propuesta 4

Propuesta 5

Per últim s'ha estudiat la possible incorporació de reciclatge de l'aigua, ja sigui pluvial o gris, però ens hem trobat amb la problemàtica de l'espai i la complicació del desviament 
dels baixants i la tornada novament als habitatges.

Els aïllants escollits per la rehabilitació són d'origen biodegradable i sostenibles amb el medi ambient. Es tracta de cel·lulosa insuflada als tancaments amb cambra d'aire i de 
plaques de lli per la resta de tancaments (mitgeres i patis de ventilació). Aquest últim aïllant no es troba a la base de dades del programa, pel que s'han utilitzat plaques de fibra de 
fusta (material molt semblant tèrmicament a les plaques de lli), pel que els resultats de l'acústica que origina el programa no són els reals. 

Els resultats del reg tampoc són els reals, ja que inicialment no es disposa de zona ajardinada i en la rehabilitació si que es contempla, però el programa no permet la introducció 
de nous espais d'aquest tipus.

El  programa  ens  recomana  que  habilitem  uns  espais  per  la  recollida  de  residus  (olis,  tintes,  fluorescents,  piles,  pintures,  medicaments,  bateries…).  L'edifici  està  situat  al  centre  de  la  
ciutat, a només 2 carrers de la deixalleria, i al tractar-se d'un edifici d'ús turístic, no existiran tants residus d'aquests tipus com en un edifici d'habitatges comuns, És per aquest 
motiu que no s'ha habilitat un espai determinat per tots aquests. Tot i aixó a la Planta Baixa existirà una zona d'emmagatzematge per bicicletes o per altres usos. 

Les divisòries interiors estaran construïdes per taulers de fusta de DM ignífug amb estructura interior de pi amb plaques d'aïllant de lli. Aquests materials aportaran un millor 
confort i un benestar a l'interior de l'habitatge a diferència de les plaques de guix laminat o les divisòries de fàbrica de maó les quals es consideren tancaments freds.

     VALORES AÑADIDOS

Composición
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     EVALUACIÓN

Peso Impacto residual Impacto evitado Puntuación absoluta

i 01 Cambio climático 29,67% 18% 82% 1,22

i 03 Pérdida de fertilidad 5,49% 16% 84% 0,23

i 04 Pérdida de vida acuática 6,59% 100% 0% 0,00

i 05 Emisión de compuestos foto oxidantes 8,79% 8% 92% 0,41

i 07 Agotamiento de energía no renovable 8,79% 17% 83% 0,36

i 08 Agotamiento de recursos no renovables 11,0% 7% 93% 0,51

i 09 Agotamiento de agua potable 6,59% 92% 8% 0,03

i 11 Generación de residuos NO peligrosos 4,40% 27% 73% 0,16

i 16 Pérdida de salud, confort y calidad 13,19% 19% 81% 0,53

i 19 Riesgo para los inversores 5% 30% 70% 0,19

TOTAL 100% 27% 73% 3,89
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