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RESUM 
 
 

El projecte que es presenta és una proposta de rehabilitació d’un edifici plurifamiliar entre 

mitgeres situat a la Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada. Construït per en Bonaventura 

Bassegoda l’any 1935 forma part dels edificis històrics de la ciutat. Consta dʼuna façana 

catalogada ubicada a la Rambla de Sant Ferran de 6ʼ00m. L’edifici està destinat per a ús 

residencial i consta de planta baixa, quatre plantes pis i planta terrat (coberta) amb un total de 

cinc habitatges (un per planta).  

 

Es troba en un solar de forma rectangular de 184,72m2 de superfície. L’edifici té una 

superfície total construïda de 744,46m2 dels quals la planta baixa conté 134,83m2, la planta 

primera 136,84m2, la planta segona 134,83m2 i la tercera i quarta 125,36m2, la planta coberta 

conté 30’86m2. 

 

L’edifici es troba aparentment en bon estat de conservació, així com d’estabilitat estructural i 

de resistència de materials tot i això es proposa rehabilitar parcialment l’edifici per així evitar la 

seva degradació i envelliment per la falta de manteniment i actualització de materials; 

dʼaquesta manera serà necessari reorganitzar lʼedifici per poder realitzar una diagnosi de les 

patologies existents en els seus diferents sistemes i elements. 

 

Es pretén realitzar la rehabilitació de l'edifici adaptant l'estat actual als requisits del CTE i fer 

una diagnosi de les diferents patologies que existeixen en tot l’edifici, especialment en 

l’habitatge de la planta baixa. Es tindrà en compte l’interès històric de la façana de l’edifici per 

combinar d’una manera eficient la rehabilitació i les exigències normatives del codi tècnic 

actual.

SUMMARY 

 
The project presented is a proposal for restoration of a terraced multi-family building 

located in Rambla de Sant Ferran, 34, Igualada. Bonaventura Bassegoda built it in the year 

1935 and it belongs to the historical buildings of the city. The façade of the building is located 

on Rambla de Sant Ferran and it has a width of 6.00m. This building is designed for residential 

use and has a ground floor, four floors and a roof floor (passable roof) with a total of five flats 

(one per floor). 

 

It is a rectangular plot of 184.72m2 surface. Building structure has a total floor area of 

744.46m2 of which the ground floor contains 134,83m2; first floor 136.84m2; the second floor 

also 134.83m2, third and fourth floor contains 125.36 m2 and finally roof floor has 30.86m2. 

 

Building structure is apparently in good condition, as well as structural stability and strength 

of materials however a partially restoration of building’s structure is proposed to avoid 

degradation and aging because of the lack of maintenance and updating of materials; therefore 

will be necessary to reorganize building’s structure in order to make a diagnosis of the diseases 

into their existing systems and elements. 

 

The goal of the building’s restoration lies in adapting this to the current requirements of the 

CTE and make a diagnosis of the different diseases that exist in the entire building structure, 

especially in the ground floor. Should be considered the historical interests in building’s façade 

in order to combine harmoniously this restoration with the current technical code's regulatory 

requirements. 
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1 GLOSSARI 
 
Edifici plurifamiliar: El que alberga més d'un habitatge. 
 
Edifici entre mitgeres: És aquell edifici que s'adossa a una o diverses de les particions 
mitjanes del solar o parcel·la. 
 
Pla General d’Ordenació: document municipal que recull la normativa urbanística, la 

regulació en edificis i les futures actuacions entre altres. 

 
Superfície construïda: La superfície construïda és l'àrea del polígon exterior que delimita un 

espai cobert. Per tant inclou tots els espais construïts, això és tant els que van a ser utilitzats 

pels habitants de l'edifici com els necessaris per ubicar al tancament, els envans, l'estructura i 

les instal·lacions. 

 

Superfície útil: La superfície útil és l'àrea del polígon exterior que delimita un espai cobert, 

descomptant els elements constructius destinats al tancament, a l'envà, a l'estructura i a les 

instal·lacions. Per tant inclou només els espais construïts que seran utilitzats pels habitants de 

l'edifici. 

 
Esquerda: Obertura longitudinal, d'ample major d'1 mm, que es fa en un cos sòlid produït per 

diferents causes com ara accions exteriors o per defectes del material.  

L'esquerda treballa, i per anul·lar cal eliminar el motiu que la va produir i més realitzar treballs 

especials per arribar a  soldarla. 

 
Fissura: Si l'ample de l’esquerda és inferior a 1 mm es denomina fissura. 

 
Eflorescència: Es denominen eflorescències als vidres de sals, generalment de color blanc, 

que es dipositen a la superfície de maons, teules i superfícies ceràmiques o de formigó. 

Algunes sals solubles en aigua poden ser transportades per capil·laritat a través dels materials 

porosos i ser dipositades en la seva superfície quan s'evapora l'aigua per efecte dels raigs 

solars i / o de l'aire. 

 
Lesió: En l'àmbit de la construcció es denomina patologia a aquella lesió o deteriorament 

sofert per algun element, material o estructura. 

 

1 GLOSSARY 
 
Multifamily building: A building with more than one dwelling. 

 

Infill Building: Is that building attached to one or more boundaries of the lot or parcel. 

 

General Planning: Document containing municipal planning regulations, regulations on 

buildings and other future actions. 

 

Built area: The built surface is the area of the outside polygon that defines a covered pool. 

Therefore includes all built spaces, this is both going to be used by residents of the building as 

needed to locate the end, the walls, the structure and facilities. 

 

Usable area: Area outside the polygon that defines a covered discounting constructióelements 

aimed at closing the septum, the structure and facilities. Therefore includes only the built 

spaces that will be used by the inhabitants of the building. 

 

Crack: Opening longitudinal width greater than 1mm, which is a solid body produced by 

different causes such as external actions or material defects. The crack works, and must be 

removed by canceling the reason that it produced and performed special tasks to get solded. 

 

Fissure: If the width of the gap in a crack is less than 1 mm is called fissure. 

 

Efflorescence: Salt crystals, usually white, that are deposited on the surface of bricks, tiles 

and ceramics or concrete surfaces. Some water-soluble salts can be transported by capillary 

actióthrough the porous material being deposited on the surface when the water evaporates 

due to the effect of sunlight and / or air. 

 

Injury: In the field of constructióis called a disease to that injury or damage suffered by any 

item, material or structure. 
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2 PREFACI 
 
 

L’objectiu del projecte de rehabilitació de l’edifici entre mitgeres situat a la Rambla de 

Sant Ferran 34, d’Igualada és el d’adaptar l’estat actual de l’edifici als requisits del CTE a partir 

d’una diagnosi de les diferents patologies que existeixen. Es valorarà lʼinterès històric de 

lʼedifici per tal de combinar dʼuna manera eficient la rehabilitació i les exigències normatives del 

codi tècnic actual.  

Lʼedifici es troba aparentment en bon estat de conservació, així com dʼestabilitat 

estructural i de resistència de materials tot i això es proposa rehabilitar parcialment lʼedifici per 

així evitar la seva degradació i envelliment per la falta de manteniment i actualització de 

materials; dʼaquesta manera serà necessari reorganitzar lʼedifici per realitzar una diagnosi de 

les patologies existents en els seus diferents sistemes i elements. 

Es pretén crear una memòria amb tota la documentació necessària per a la interpretació 

clara del treball descrit. Podem dividir la present memòria en dos parts: 

Memòria descriptiva, on apareix una descripció de l’habitatge juntament amb una 

diagnosis i descrivint la proposta d’intervenció així com els criteris emprats per a la formació 

d’espais triada. 

Memòria constructiva, on es descriuen les obres a realitzar per dur a terme la reforma i 

la previsió de la disposició de les instal·lacions per al seu correcte funcionament. 

La metodologia per a la composició del projecte ha estat l’adquirida en els estudis 

universitaris cursats. 

Les fites que s’han seguit durant tot aquest procés per tal d’arribar a l’objectiu final del 

projecte de rehabilitació complert, han estat les següents: 

 

• Visita a l’habitatge en diferents ocasions per generar l’aixecament de plànols, fer 

fotografies, realitzar la prediagnosis i la diagnosis corresponent.  

 
• Consulta de bibliografia per l’obtenció d’informació i detalls constructius útils.  

 
• Consulta de temari cursat a la universitat: construcció, instal·lacions, patologies. 

 
• Consulta de normatives, recerca de materials i solucions constructives per internet. 

 
 

 
2 PREFACE 
              
            

The project goal of the renovation of the building terraced located in the Rambla de Sant 

Ferran 34, Igualada is to adapt the current state of the building requirements of the CTE from a 

diagnosis of various diseases that exist. We assessed the interest of historic building structure 

to efficiently combine a rehabilitatióand regulatory requirements of the current technical code. 

Building structure is apparently in good condition, as well as structural stability and 

strength of materials still partially restored building structure is proposed to avoid degradation 

and aging the lack of maintenance and updating of materials, so this will need to reorganize 

building structure to make a diagnosis of the diseases existing in different systems and 

elements. 

It aims to create a report with all the necessary documentation for the clear interpretation 

of the work described. We can divide this report into two parts: 

Descriptive report, which provides a description of the house and with a diagnosis 

describing the proposed actióand the criteria used for the training of selected areas. 

Constructive memory, which describes the work carried out by carrying out reform and 

forecast the availability of facilities for proper operation. 

The methodology for the composition of the project has been acquired in university 

studies. 

The goals that have been followed throughout this process in order to reach the ultimate 

goal of complete restoration project were as follows: 

 

•    Visit the property at different times to generate surveying, take photographs, perform 

pre-audit and corresponding diagnoses. 

 
•     See bibliography for obtaining useful information and construction details. 

 
•     Consult topics studied at university: construction, facilities diseases. 

 
•     Consult of regulations, research materials and internet construction solutions. 
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3 INTRODUCCIÓ 
 

3.1 ASPECTES HISTÒRICS 
 

L’Anoia és una comarca de Catalunya situada a l'extrem oriental de la Depressió Central 

Catalana. Cap de comarca, Igualada. Havia estat anomenada, al s. XIX, Baixa Segarra i, en el 

seu espai central més restringit, conca d'Òdena. 

 

 
Vista de la Cónca d’Òdena 

 

L'actual comarca comprèn el sector central o conca d'Òdena, una gran fossa ovalada de 

500 m de profunditat on és situada Igualada; part de l'altiplà segarrenc, que ocupa el sector 

nord i occidental de la comarca i on es troba la vila de Calaf, i el sector de Capellades i Piera, 

encarat a la depressió del Penedès i que pertany al Sistema Mediterrani. El fons de la cubeta 

central es troba a 300 m, mentre que la màxima altitud de la comarca s'assoleix a la muntanya 

de Montserrat, a 1 298 m. El 80% del terreny és de sedimentació terciària amb predomini dels 

conglomerats de l'Eocè i Oligocè. El 20% restant és d'estructura secundària i primària i 

s'arrenglera marginalment a la faixa que fa de confí amb el Penedès. Aquesta darrera conté  

 

3 INTRODUCTION 
 
3.1 HISTORICAL ASPECTS 
 

The Anoia in Catalonia is a region located at the eastern end of the Catalan Central 

Depression. Capital county, Igualada. Had been called at XIXth century, Low Segarra, in its 

central area narrower, Òdena basin. 
 

 
 View of the basin Òdena 

 

The current district covers the central or Òdena basin, a large oval pit 500 meters deep 

which is situated Igualada; Segarra part of the plateau that occupies the north and west of the 

region and where the town of Calaf and the sector Capellades and Piera, still in the Penedès 

depression and belongs to the Mediterranean system. The bottom of the central basin is 300m, 

while the maximum altitude of the region reached the mountain of Montserrat, in 1298m. 80% 

of the land is predominantly sedimentary Tertiary conglomerates of the Eocene and Oligocene. 

The remaining 20% is primary and secondary structure and marginally aligned to tborder strip 

that makes the Penedès. The latter contains erections, particularly limestone of Tries, which  
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particularment roques calcàries del Tries, que es prolonguen amb les d'esquists paleozoics i la 

petita clapa granítica del congost de Capellades, i queden cara a la Depressió Prelitoral les 

superfícies miocèniques i quaternàries de Vallbona, Piera i Pierola. 

 

El clima és de transició, entre el típic mediterrani i el més cru i irregular de la Depressió 

Central, amb influències continentals. La pluviositat és de 450 mm/any, inferior a la del 

Penedès, però superior a la de la Segarra, amb illes pluviomètriques d'altitud com Montserrat, 

que aconsegueix els 700 mm/any a un extrem, i Calaf, que arriba als 600 mm/any a l'altre. La 

temperatura mitjana a Igualada és de 14°C, amb màximes mitjanes entorn dels 31°C i mínimes 

mitjanes que a penes s'acosten a 0°C. A l'altiplà de Calaf la mitjana és de 9,8°C, amb 

freqüents glaçades, que arriben a setanta l'any, i predomini de boires. La vegetació de l'Anoia 

és principalment mediterrània septentrional, poc humida i de matís ibèric continental. 

 

A la meitat del s. XIV ja eren constituïdes totes les localitats actuals amb un conjunt de 1 

666 focs, xifra que davallà a un miler en el curs del segle següent. S'inicià després una 

recuperació i la comarca assolí uns 2 000 focs l'any 1553. D'acord amb la tendència general a 

Catalunya, el s. XVIII s'inicià un fort creixement demogràfic (el 1718 tenia 11 082 h, i a mitjan s 

XIX 44 723 h) i davallà a continuació fins el 1900, en què la població es reduí a 35 987 h, 

afectada per la crisi de la fil·loxera. Al llarg del s. XX l'augment fou progressiu, especialment 

durant les dues darreres dècades del segle: 78 004 h el 1981, 82 450 h el 1991 i 93 529 h el 

2001, any en què la densitat de població era de 107,9 h/km2. L'increment de la població per al 

decenni 1991-2001 fou del 13,4%. Des del principi del s. XX, la població de l'Anoia gairebé 

s'ha triplicat. Es confirma la concentració de la població a l'àrea central de la comarca, al 

voltant d'Igualada i als nuclis situats al llarg de l'Anoia, a la zona industrial de la comarca. 

Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí concentren (2001) el 58,8% 

de la població comarcal. El 1996 el 2,8% de la població activa treballava en el sector primari, el 

49,1% en la indústria, el 7% en el sector de la construcció i el 41% en el terciari.  

 

Tradicionalment, la ciutat d'Igualada concentrà la producció de les pells adobades. 

Segueixen en importància les indústries mecàniques, les foneries i les bòbiles. A les localitats 

del congost de Capellades (Carme, la Torre de Claramunt i la Pobla de Claramunt, 

Capellades) hi ha establert un important nucli paperer. És característic l'aprofitament de les 

guixeres, sobretot als voltants d'Igualada. A més del guix, hom extreu calç i fabrica ciment.  

extend the Paleozoic schists and the small patch of granite gorge Capellades and are facing 

the pre-coastal depression surfaces Miocene and Quaternary of Vallbona, Piera and Pierola. 

 

The climate is transitional between the typical Mediterranean and the most raw and erratic 

central basin with continental influences. Rainfall is 450 mm / year, lower than the Penedès, but 

higher than Segarra, with altitude and rainfall as Montserrat, which reaches 700 mm / year at 

one end, and Calaf, reaching 600 mm / year to the next. The average temperature is 14°C, with 

average maximum of around 31°C and minimum averages barely approaching 0°C. The 

plateau Calaf average is 9.8°C, with frequent frosts, reaching seventy year and prevalence of 

fog. The vegetation is mainly Anoia northern Mediterranean, little shade and moist Iberian 

mainland. 

 

A half century. XIV were already incorporated all the current locations with a range of 1,666 

fires, a figure that declined to a thousand during the next century. Started after a recovery and 

the county reached a 2000 fire in 1553. According to the general trend in Catalonia, s. 

Eighteenth started strong growth (in 1718 was 11,082 h and 44,723 h mid-century) and then 

declined until 1900, when the population was reduced to 35,987 h, hit by the crisis of the thread 

plague. Throughout the century. XX was progressively increased, especially during the last two 

decades of the century: 78 004 1981 h, 82450 h and 93529 h 1991 2001, when the population 

density was 107.9 h/km2. The population growth for the decade 1991-2001 was 13.4%. From 

the beginning of the century, population has almost tripled Anoia. It confirms the concentration 

of population in the central area of the county around Igualada nuclei located along Anoia, in 

the industrial area of the region. Igualada, Òdena, Santa Margarita de Montbui and Vilanova 

del Camí concentrate (2001) 58.8% of the county population. In 1996 2.8% of the working 

population are in the primary sector, 49.1% in industry, 7% in the construction sector and 41% 

in the tertiary sector. 

 

Traditionally, the city of Igualada concentrated the production of tanned hides. Next most 

important engineering industries, foundries and tile makers. In places the gorge Capellades 

(Carme, Torre de Claramunt and La Pobla de Claramunt, Capellades) There is established an 

important core paper. Characteristic is the use of gypsum, especially in the vicinity of Igualada. 

In addition to gypsum, lime extracts and one cement factory. It is also produced pottery and 

tiles at various locations and one lignite extracts ereccions, intermittently plateaus at the  
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També és produïda ceràmica i rajoleria en diverses localitats i hom extreu lignits 

intermitentment als altiplans de l'inici de la vall de l'Anoia. Cal destacar, també, els sectors 

agroalimentari, de la construcció, la decoració i la restauració de mobles.  

 

 
Vista de la ciutat d'Igualada, cap de comarca de l'Anoia  

 

Travessa la comarca la ruta mil·lenària de Barcelona a Lleida, que en temps més recents 

es convertí en la N-II i actualment és autovia. Una xarxa d'altres carreteres conflueix 

radialment a Igualada. Els Ferrocarrils de la Generalitat, inaugurats l'any 1983, uneixen 

Igualada amb Martorell i Barcelona, mentre que la línia de RENFE de Barcelona a Lleida 

passa per Calaf. 

 

3.2 LA HISTÒRIA 
 

La comarca ha conservat un dels vestigis més antics de poblament a Catalunya, del 

Paleolític mitjà, a l'abric Romaní de Capellades, on foren descobertes indústries mosterianes. 

Però el poblament sistemàtic sembla que començà amb la civilització dels pagesos del pla, 

conegut a través dels sepulcres de fossa, identificats a Castellolí, el Bruc, Santa Maria de  

beginning of the valley of the Anoia. It should be noted, too, the food sector, construction, 

decoration and furniture restoration. 
 

 
 View of the city of Igualada, capital of Anoia’s region  

 

Crossing the county route millennial Barcelona in Lleida, in more recent times became the 

N-II highway is currently. A network of other roads converges radially to Igualada. The 

Government Railways, opened in 1983, linking Barcelona and Martorell with Igualada with 

while RENFE line from Barcelona to Lleida passes Calaf. 

 
 
3.2 HISTORY 
 

The county has preserved remains one of the oldest settlements in Catalonia, the Middle 

Paleolithic, sheltered Romaní of Capellades, which were discovered Mousterian industries. But 

it seems that systematic settlement began with the civilization of farmers plan, known through 

the pit graves identified Castellolí, heather, Santa Maria de Miralles and La Llacuna. The 

remains of the first ages of the metals are rare, but there are witnesses to the Bronze Age and 

the early Iron Age in the cave of Mas Vilar de Santa Maria de Miralles. During the Iberian  
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Miralles i la Llacuna. Els vestigis de les primeres edats dels metalls són escassos, però hi ha 

testimonis de l'edat del bronze i de la primera edat del ferro, a la cova del mas Vilar de Santa 

Maria de Miralles. Durant l'època ibèrica la comarca sembla que fou dels lacetans. El nucli 

urbà més destacat del període romà fou els Prats de Rei, que tenia la categoria jurídica de 

municipi, mentre que, en canvi, la resta del poblament devia ésser en vil·les, algunes de les 

quals han estat descobertes. Al darrer terç del s X, passats dos-cents cinquanta anys de la 

conquesta islàmica i retirats els musulmans que poblaven la conca del Llobregat des del s IX, 

fou iniciat el repoblament cristià de la comarca amb la construcció de castells roquers a les 

muntanyes que l'envoltaven, els quals sofriren, tanmateix, les represes sarraïnes. La part plana 

de la conca d'Òdena fou colonitzada al segle següent amb terra campa i vinyes. 

 

En la divisió del Principat de Catalunya en vegueries, tal com fou estructurada a partir del s 

XIII, el sector d'Anoia a l'est de Rubió, Jorba i Tous era inclòs en la vegueria de Vilafranca del 

Penedès, dins la qual la zona al voltant d'Igualada constituí la sotsvegueria d'Igualada; 

Igualada esdevingué carrer de Barcelona el 1381. En les divisions provincials del 1822 i del 

1833, aquesta encara vigent, la totalitat d'Anoia (excepte Bellprat en la del 1822) formà part de 

la província de Barcelona. 

 

Com a conseqüència de les vicissituds històriques que condicionaren la naixença de la 

població, constreta per tots costats pels dominis feudals veïns, el terme municipal d'Igualada 

va quedar reduït a menys de 3 km de llargada per uns 700 m d'amplada. A mitjan segle XIX, el 

progrés de la urbanització cap a la banda del nord de la ciutat ja restava limitat pel llindar del 

terme d'Òdena, el qual coincidia pràcticament amb el traçat del passeig de Verdaguer, 

esplanat des de l'any 1834. L'any 1859 s'iniciaren gestions per a aconseguir d'eixamplar el 

terme, però no van obtenir resultats positius fins el 1925, any en què s'agregaren al terme 

municipal d'Igualada unes 600 hectàrees procedents del terme d'Òdena. Al final del segle XX, 

gairebé tota la superfície municipal corresponia a la trama urbana d'Igualada i el seu 

eixamplament. Per altra banda, cal ressaltar que el nucli és part d'una conurbació formada pels 

diferents barris que s'han anat edificant al seu voltant, tots pertanyents als municipis veïns de 

Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena. 

 

 

 

 

region seems to have been the Lacetània. The town's most prominent Roman period was Prats 

de Rei, who had the legal status of the municipality, while in contrast, the rest of the population 

must have been in villas, some of which have been discovered. The last third of the X, after two 

hundred and fifty years of Islamic conquest and removed the Muslims who populated the 

Llobregat from the s IX was initiated Christian repopulation of the region by building castles in 

the rocky mountains around it, which underwent, however, the Saracens resumed. The flat part 

of the basin was colonized Òdena next century with acres of vineyards. 

 

In the division of Catalonia in vegueries was structured as from the thirteenth century, the 

Anoia sector in East Rubio, Jorba Tous and was included in the magistracy of Vilafranca, in 

which the area of Igualada constituted around sotsvegueria Igualada; Igualada became street 

of Barcelona in 1381. Provincial divisions in 1822 and 1833, is still in force, all of Anoia (except 

Bellprat in 1822) was part of the province of Barcelona. 

 

As a result of the historical vicissitudes that conditioned the emergence of the population, 

constrained on all sides by neighboring feudal domains, the municipal Igualada was reduced to 

less than 3 km long and 700 m wide. In the mid-nineteenth century, the progress of 

development to the north side of the city it is limited by threshold Òdena term, which coincides 

with the route of the walk Verdaguer leveled since 1834. 1859 began efforts to widen the reach 

out, but did not get positive results until 1925, when added to the township of Igualada 600 

acres coming out of Òdena. At the end of the twentieth century, almost the entire municipal 

area corresponded to the urban Igualada and its expansion. Moreover, it is worth noting that 

the core part of a conurbation consisting of different neighborhoods that have been around 

uplifting, all belonging to the neighboring municipalities of Santa Margarita de Montbui, 

Vilanova del Camí and Òdena. 
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3.3 ORIGEN I FORMACIÓ DE LA CIUTAT 
 

La ciutat d'Igualada és a la banda esquerra de l'Anoia, a 284 m sobre el nivell de la mar. 

L'origen de l'actual nucli urbà cal situar-lo en el transcurs del segle X. Les primeres edificacions 

s'aglomeraren entorn d'un nucli originari format per una esglesiola i una rudimentària 

fortificació, en un principi en direcció N-S seguint la ruta Òdena-Montbui. A partir del segle XIII, 

i a mesura que el camí de Barcelona a Lleida guanyava importància, les edificacions tendiren a 

arrenglerar-se d'acord amb aquest nou eix, en direcció a ponent. Aquesta atracció persistent 

de l'edificació cap a la banda de ponent probablement era determinada per l'existència d'un 

primitiu mercat situat extramurs. Des de la fi del segle XIII es configurà en aquest sector un 

raval a banda i banda del camí carreter, que havia de ser l'embrió del carrer de l'Argent. 

Aquest darrer recinte de muralles, format per trenta-sis torres i set portals, configurà el 

perímetre definitiu del nucli antic d'Igualada, i els seus límits coincidien amb el contorn de la 

plaça de la Creu, la rambla de Sant Isidre, el carrer de Sant Jordi, la plaça del Rei i el passeig 

de les Cabres. Els vestigis arquitectònics més antics d'Igualada es remunten als darrers segles 

medievals. De les muralles es conserven dos portals, corresponents a les fortificacions del 

segle XV, el d'en Vives, o d'en Rovira, i el de la Font Major, o Mare de Déu de Gràcia. Els dos 

tenen característiques constructives semblants: un arc ogival a la part de fora i un arc de mig 

punt a l'interior, al lloc on hi havia les portes.  

 

Impulsada pel creixement econòmic i demogràfic, en el cadastre del 1765 hom descriu que 

aproximadament la meitat de les cases d'Igualada ja eren edificades extramurs. Aquesta 

expansió urbana havia donat lloc als nous carrers de Sant Isidre, de Sant Pere Màrtir, de Sant 

Agustí i de la Soledat, que accentuaren la forma allargassada característica de l'urbanisme 

igualadí, en arrenglerar-se les edificacions a banda i banda del camí ral, que travessava la 

població de llevant a ponent. La rambla de Sant Isidre va ser esplanada i plantada d'arbres 

l'any 1752, seguint el traçat exterior de la muralla pel cantó del nord.  

 

A partir del segle XIX, aquesta rambla esdevingué el carrer més cèntric de la població, en 

convertir-se en lloc de pas de la carretera general, i començà a fer des de llavors el paper 

aglutinador de l'activitat ciutadana, paper que, anteriorment, havia estat atribuït al carrer de 

l'Argent, en el marc de la ciutat medieval. La construcció dels edificis va ser feta en una bona  

 

 
3.3 ORIGIN AND FORMATION OF THE CITY 
 

Igualada is on the left side of Anoia, 284 meters above the level of the Sea. The origin of the 

present town must be placed during the tenth century The first buildings crowded together 

around an original nucleus consisting of a church and a rudimentary fortifications, initially in a 

NS direction along the route òdena-Montbui. From the thirteenth century, and as the road from 

Barcelona to Lleida gained importance, the buildings tended to line up under this new axis, 

heading west. This persistent attraction of the building to the west was probably determined by 

the existence of a primitive market located outside the city. Since the end of the thirteenth 

century is set in a suburb sector on both sides of the cart track, which was to be the embryo of 

Silver Street. The latter city walls formed by thirty-six towers and seven gates, setting up the 

final perimeter of the old town of Igualada, and its boundaries coincide with the boundary of the 

square of the Cross, the promenade of San Isidro, the street St. George, the King's Square and 

ride the Goats. The oldest architectural remains in Igualada go back to medieval past. The 

walls are preserved two portals, corresponding to the fortifications of the fifteenth century to the 

Vives or Rovira and the Font Major, or Mare de Déu de Gràcia. Both have similar construction 

characteristics: a pointed arch on the outside and an arch inside, the place where the doors 

were. 

 

Driven by economic and population growth in the cadastre of 1765 we wrote that about half 

of the houses were already built outside the city of Igualada. This urban expansion had led to 

new streets of Sant Isidre, St. Pere Màrtir, St. Agustí and Soledat, which accentuates the 

elongated shape characteristic of urban matched to line up the buildings on either side of the 

road eral population that crossed from east to west. Rambla de Sant Isidre was esplanade 

planted with trees in 1752, following the route of the wall outside the corner of the north. 

From the nineteenth century, the boulevard became the most central street of the town, to 

become rather than the road, and began since the unifying role of citizen activity, role 

previously had been awarded carrer de l’Argent as part of the medieval city. The construction 

of the buildings was done in large part by a contract lease payments, and some houses still 

retain the primitive building characteristics. 
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 part mitjançant contractes emfitèutics, i algunes cases conserven encara les primitives 

característiques constructives.  

 

A la part baixa de la ciutat quedà consolidat definitivament el barri dels Blanquers, amb el 

seu element més representatiu, el Rec, una séquia de més de tres quilòmetres de llargada, 

 

 
Vista de la Rambla Sant Ferran. 1929. 

 

que encara avui es pot resseguir en part. L'any 1834 va ser esplanat el passeig de l'Albereda, 

des de l'any 1922 batejat amb el nom de passeig de Jacint Verdaguer, obra excepcional tant 

per les seves dimensions —40 m d'amplada i més d'1 km de llargada— com per haver estat 

traçada en un autèntic camp obert molt allunyat del nucli habitat. Aquest projecte urbanístic fou 

realitzat per l'arquitecte Pere Serra i Bosch, i la seva esplanació serví per a donar feina als 

obrers acomiadats de les fàbriques de la població a conseqüència de la crisi industrial 

provocada per la primera guerra Carlina. L'expansió urbana en direcció cap al N rebé un 

impuls definitiu l'any 1847, amb l'elaboració d'un pla d'ordenació de tot el territori existent fins 

al límit amb el terme d'Òdena, situat aleshores poc més enllà del passeig. Aquest pla, realitzat 

per l'arquitecte Sebastià Cabot, és comparable a altres projectes coetanis d'eixample de 

poblacions catalanes; el seu traçat geomètric de la nova zona urbanitzable corresponia a les 

exigències de racionalitat del mode de producció capitalista que s'imposava a la ciutat.  

 

 

In the lower part of the city remained the definitive statement of the Tanners district, with its 

most representative Rec, a ditch more than three kilometers long, which can still be traced in 

part. 

 

 

 
View of the Rambla Sant Ferran. In 1929. 

 

In 1834 it was leveled to the passeig de l’Albereda since 1922 named passeig de Jacint 

Verdaguer, exceptional work both for its size -40 m wide and 1 km length, as having been 

drawn into a real open field far from inhabited. This planning project was carried out by 

architect Pere Serra I Bosch, and its leveling was used to employ workers laid off from factories 

population due to the industrial crisis caused by the first Carlist war. Urban expansion toward 

the north received a definite boost in 1847 with the development of a management plan for the 

whole existing at the boundary with the term Òdena, then located just beyond ride. This plan, 

created by architect Sebastià Cabot, is comparable to other contemporary projects of widening 

of Catalan towns; its geometric layout of the new building area corresponded to the demands of 

rationality of capitalist mode of production that prevailed in the city. 

 

Population growth during the XIX century brought a steady progress towards building the 

northern part of the city. However, even for a few years passeig de Jacint Verdaguer remained 

as a real barrier to the building, a phenomenon attributed to the existence of the railway, which 

was parallel to the promenade, the strong slope of the coast of Poble Sec, which hindered the  
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El creixement demogràfic durant el segle XIX va comportar un constant progrés de 

l'edificació cap a la zona del nord de la ciutat. De tota manera, encara durant uns quants anys 

el passeig de Verdaguer es va mantenir com una autèntica barrera a l'edificació, fenomen que 

hom atribuí a l'existència de la via del ferrocarril, que anava paral·lela al passeig, al fort  

 

 
Vista aèria de la ciutat d’Igualada 

 

pendent de la costa del Poble Sec, que dificultava l'edificació, i especialment al fet que fins 

l'any 1925 el límit septentrional del terme d'Igualada coincidí pràcticament amb el traçat del 

passeig. El poblament de la zona del Poble Sec no començà a afermar-se fins els anys vint, 

amb un hàbitat característic de cases baixes voltades d'hort o de jardí, construïdes a l'empara 

del relatiu benestar econòmic de l'època. Es convertí en zona preferent d'equipaments 

col·lectius amb la construcció dels edificis de l'Escorxador (1905), la caserna de la Guàrdia 

Civil (1928), l'Asil del Sant Crist (1931) i l'Institut Garcia Fossas (1933). Data dels anys 

cinquanta la creació de barris obrers de forta concentració migratòria.  A partir dels anys 

seixanta el creixement de la urbanització igualadina adoptà un caràcter fortament selectiu. 

D'una banda, s'accelerà el procés d'edificació de la zona del Poble Sec i del barri dels Set 

Camins, prenent com a eix central l'avinguda de Barcelona fins a la travessia exterior de  

building, especially the fact that until 1925 the northern limit of Igualada the term coincides with 

the route of the walk. Settlement of the area began in the Poble Sec not take hold until the 

twenties, with a characteristic habitat of low houses surrounded orchard or garden, built under 

the relative affluence of the time. Became the preferred area of collective facilities with the 

construction of buildings in the Escorxador (1905), the headquarters of the Guardia Civil (1928) 

Asil de Sant Crist (1931) and the Institut Garcia Fossas (1933). 

  

 
Aerial view of the city of Igualada.  

 

Date fifties creating areas of high concentration of migrant workers. In the sixties the growth 

of urbanization Igualadina adopted a highly selective character. On the one hand, accelerated 

the process of building the Poble Sec neighborhood and of Set Camins, taking as a central 

avenue the avinguda de Barcelona to foreign the old former N-II, on the other hand, the high 

cost of land impelled Liren successive migratory waves up residence in the nearby towns 

where neighborhoods were formed close to the city. 1980 The decade began proceedings to 

give the city an industrial estate, the Comes in the north, a sector which over the years has also 

become residential, commercial and sports equipments. 
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l'antiga carretera N-II, i de l'altra, els elevats costos del sòl edificable impel·liren les 

successives onades migratòries a fixar la seva residència als municipis propers, on es 

formaren barris a tocar de la ciutat. El decenni del 1980 s'iniciaren els tràmits per a dotar la 

ciutat d'un polígon industrial, el de les Comes, a la zona nord, sector que amb els anys ha 

esdevingut també zona residencial, amb equipaments comercials i esportius.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
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4 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

4.1 DADES DEL PROJECTE 

4.1.1. SITUACIÓ 
 

Igualada està situada al centre de la conca d'erosió que rep el nom de la Conca d'Òdena, 

comarca de l’Anoia que pertany a la província de Barcelona. El municipi limita a l'W amb Jorba, 

al N i a l'E amb el terme d'Òdena, al SE amb Vilanova del Camí, i al S l'Anoia serveix de partió 

amb el terme de Santa Margarida de Montbui. 

 

• Ubicació: 41°34′53″N 1°37′15″E 
 

• Altitud: 284 msnm  
 

• Extensió: 8,12 km2  
 

• Població: 39.191 hab. (2011) 
 

• Densitat: 4.826,48 hab./km2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 DESCRIPTIVE REPORT  

4.1 PROJECT INFORMATION  

4.1.1. LOCATION  

Igualada is located in the center of the basin erosion called the Basin of Òdena, Anoia region 

that belongs to the province of Barcelona. The municipality borders the Jorba W, N and E with 

the term Òdena, SE with Vilanova del Camí, and S Anoia river serves defining the term Santa 

Margarida de Montbui.  

 

• Location: 41°34'53 "N 1°37'15" E  

• Altitude: 284m  

• Area: 8.12 km2 

• Population: 39 191 inhabitants. (2011)  

• Density: 4826.48 inhab./km2 
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4.1.2 DADES DE L’EDIFICI 
 
- EDIFICI: Habitatge plurifamiliar entre mitgeres. 

- ADREÇA: Rambla de Sant Ferran, 34 

- ANY DE CONSTRUCCIÓ: 1.935 

- PROVÍNCIA: Barcelona (Anoia). 

- MUNICIPI: Igualada 

- SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 672,35m2 

- SUPERFÍCIE DEL SOLAR: 184,72m2 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

4.1.2 DATA BUILDING 
 

- BUILDING: terraced multi-family building  

- ADDRESS: Rambla de Sant Ferran, 34  

- YEAR OF CONSTRUCTION: 1935 

- PROVINCE: Barcelona (Anoia).  

- TOWN: Igualada 

- CONSTRUCTED AREA: 672.35 m2  

- SITE SURFACE: 184.72 m2 
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4.1.3 HISTÒRIA DE L’EDIFICI 
 

L’any 1935 es feu el primer registre de l’edifici quan el senyor Domènech s’hi volia 

instal·lar amb els seus. 

 
Es realitza el projecte per part de l’arquitecte Bonaventura Bassegoda i Musté l’octubre de 

1935. El Sr. Bassegoda i Musté va ser arquitecte municipal d’Igualada i a la vegada fou 

catedràtic i secretari de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, especialista en construcció. 

Alguns dels seus treballs a la ciutat foren l'Escola Garcia Fossas d’Igualada, promoguda pels 

germans Garcia Fossas. L'any 1943 fou autor del baldaquí de l'altar major de l'església de 

Santa Maria d'Igualada i dissenyà la capella dedicada al Sagrat Cor de Jesús, inaugurada el 

1946 en aquest temple. En aquesta ciutat projectà la Font de la plaça de la Creu, construïda el 

1954. 

 
El projecte va ser aprovat per tal de realitzar les obres, a la Comissió de Govern de 

l’Ajuntament d’Igualada, en sessió del 15 de febrer de 1936. Per motiu de la Guerra del 1936 al 

1939 les obres van quedar aturades. Van ser als anys posteriors a la Guerra i amb un ritme 

lent, quan es va dur a terme la construcció de l’edifici. Aquest es va acabar cap a l’any 1942, 

això vol dir que actuarem en un edifici de 72 anys d’antiguitat. L’edifici és conegut com la Casa 

de les Banyeres per la característica forma de les balconeres. 

 
Durant aquests anys s’han realitzat treballs de manteniment i millora bàsicament de 

confort. Així com la col·locació inicial de la calefacció amb calderes de carbó-llenya i radiadors 

de ferro colat, fins a l’actualitat calderes de gas i radiadors d’alumini. Podríem destacar l’escala 

amb uns esglaons de la casa Butsems i la barana dels balcons / galeries de bon disseny amb 

ferro massís. 

 
Per aquesta raó la façana de l’edifici que resulta a la Rambla de Sant Ferran, 34, està 

catalogada i forma part dels edificis històrics de la ciutat. Les principals característiques 

d'aquest edifici són: la simplicitat formal donant grans obertures i les reixes de ferro. Té quatre 

plantes i és de caràcter racionalista, essent una de les poques mostres d'aquest estil a la ciutat 

d’Igualada. 

 
 
 

 

4.1.3 HISTORY OF THE BUILDING 
 

In 1935, then the first record of the building when Mr. Domenech wanted them to install 

their own. 

 

The project is realized by the architect Bonaventura Bassegoda Musté and October 1935. 

Mr. Bassegoda Musté was local architect of Igualada and also he was secretary and professor 

of the School of Architecture, specializing in construction. Some of his works were in the city of 

Igualada like School Garcia Fossas, promoted by brothers Garcia Fossas. 1943 was the author 

of the canopy of the high altar of the church of Santa Maria d’Igualada and designed the chapel 

dedicated to the Sagrat Cor of Jesús, opened in 1946 in this temple. In this city also designed 

the Font de la Plaça de la Creu, built in 1954. 

 

The project was approved to perform work in the Government Commission of the City of 

Igualada, in session on 15 February 1936. Grounds of the War from 1936 to 1939 works were 

delayed. After the war and at a slow pace, construction of the building was started again. This 

was completed by the year 1942, this means acting in a building 72 years old. The building is 

known as the House of Bathtubs due to the characteristic shape of the balcony. 

 

During these years it has been working in maintenance and improvement of basic 

amenities. As the initial placement of heating with wood and coal boilers, cast iron radiators, to 

the present gas boilers and aluminum radiators. Could highlight the scale of the house with 

steps of Butsems’ brand and railing balconies / galleries with solid iron and very good design. 

 

For this reason the front of the building resulting in the Rambla de Sant Ferran, 34, is listed 

and is part of the historical buildings of the city. The main features of this building are the large 

openings giving formal simplicity and iron bars. It has four floors and is rationalistic character, 

being one of the few examples of this style in the city of Igualada. 
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4.1.4 QUADRE DE SUPERFÍCIES 
 

Superfícies útils dels habitatges: 
 

PLANTA ESTANÇA SUP. ÚTIL (m2) 
 

BAIXA  
 Rebedor 4,71 
 Dormitori 1 7,75 
 Passadís 11,64 
 Dormitori 2 6,83 
 Servei 2,37 
 Dormitori 3 13,73 
 Dormitori 4 10,53 
 Rebost 3,34 
 Cuina 5,11 
 Menjador – Estar 14,74 
 Safareig 5,75 
 TOTAL 86,50 
 

PRIMERA  
 Rebedor 4,78 
 Dormitori 1 15,61 
 Traster 1 4,44 
 Passadís 6,31 
 Dormitori 2 9,02 
 Traster 2 4,53 
 Lavabo 1,19 
 Bany 5,00 
 Cuina 6,22 
 Menjador – Estar 23,76 
 Galeria 10,69 
 Safareig 5,77 
 TOTAL 97,32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4 TABLE SURFACE  
 
Surfaces of dwellings: 

FLOOR ROOM FLOORSPACE (m2) 
 

GROUND  
 Hall 4,71 
 Bedroom 1 7,75 
 Corridor 11,64 
 Bedroom 2 6,83 
 Bathroom 2,37 
 Bedroom 3 13,73 
 Bedroom 4 10,53 
 Pantry 3,34 
 Kitchen 5,11 
 Dining Room 14,74 
 Laundry 5,75 
 TOTAL 86,50 
 

FIRST  
 Hall 4,78 
 Bedroom 1 15,61 
 Storage Room 1 4,44 
 Corridor 6,31 
 Bedroom 2 9,02 
 Storage Room 2 4,53 
 Bathroom 1,19 
 Bany 5,00 
 Kitchen 6,22 
 Dining Room 23,76 
 Balcony 10,69 
 Laundry 5,77 
 TOTAL 97,32 
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SEGONA, TERCERA, QUARTA  
 Rebedor 7,08 
 Dormitori 1 13,32 
 Dormitori 2 10,50 
 Traster 1 4,56 
 Dormitori 3 9,02 
 Passadís 6,37 
 Traster 2 4,53 
 Lavabo 1,19 
 Bany 5,00 
 Menjador – Estar 23,76 
 Cuina 6,22 
 Galeria 7,16 
 Safareig 5,77 
 TOTAL 104,48 
 

COBERTA  
 Terrat Transitable 82,27 
 TOTAL 82,27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEGONA, TERCERA, QUARTA  
 Hall 7,08 
 Bedroom 1 13,32 
 Bedroom 2 10,50 
 Storage Room 1 4,56 
 Bedroom 3 9,02 
 Corridor 6,37 
 Storage Room 2 4,53 
 Bathroom 1,19 
 Bathroom 5,00 
 Dining Room 23,76 
 Kitchen 6,22 
 Balcony 7,16 
 Laundry 5,77 
 TOTAL 104,48 
 

COBERTA  
 Trafficable Terrace 82,27 
 TOTAL 82,27 
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4.1.5 CONDICIONS URBANÍSTIQUES 
 
 

 
 
 
 
Segons el Pla General d’Ordenació d’Igualada: 
 
Dins el capítol IV. Ordenació del Sòl Urbà es troba l’article 73 que ens indica específicament: 
 
73. Claus 7, 8, 9 i 10 d'edificació contínua grau I, II i III i especial Passeig 
 

A) Definició i ús 
 
 

 

 

4.1.5 PLANNING CONDITIONS 
 

 
 

 

According to the General Plan Igualada:  
 
Within the chapter IV. Arrangement of urban land is Article 73 specifically states that:  
 
73. Keys 7, 8, 9 and 10 ongoing construction grade I, II and III and specoal Passeig  
 

A) Definition and use 
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1. Correspon a l'expansió d'Igualada a partir del seu casc antic, comprenent les zones 

d'eixamples urbans i suburbans, d'usos prioritàriament d'habitatge i industrial, caracteritzant-se 

per la seva ordenació en edificació contínua i amb alineació a vial.  

 

2. Per raó de llur funció són:  

a) Usos admesos: habitatge plurifamiliar en plantes pis, hoteler, comercial, oficines, públic- 

administratiu, sanitari, assistencial, docent, esportiu, recreatiu, sociocultural, religiós.  

b) Usos compatibles: habitatge unifamiliar, industrial, en les condicions esmentades als articles 

corresponents a aquest ús, estacions de servei.  

c) Usos prohibits: la resta dels assenyalats a l'art. 41.4, i l'habitatge plurifamiliar a planta baixa.  

 

B) Tipus d'ordenació 
 

Es fixa el d'edificació segons alineació a vial i entre mitgeres.  

 

C) Condicions d'edificació 
 

1. Alineacions i fondària queden definits als plànols d'ordenació del sòl urbà, escala 1/1000.  

Aquest plànol fixa els casos on l'alineació vindrà obligatòriament reculada, i les illes amb 

façanes sense fondària, responent sempre a preexistències.  

 

2. Alçàries i número de plantes.  

 

2.2. Clau 8, grau II  

(d’acord amb la MPPGO aprovada definitivament per la CUB en sessió de 18/07/1990) 

 

Ample carrer Alçària màxima Nº de plantes 

 menys de 9 m. 10,20 pl.b. i dos pisos 

de 9 m. i més 13,00 pl.b. i tres pis. 

 

- Queda prohibida l'aplicació de la determinació de l'altura per promig ponderat.  

Es prohibeix el desdoblament de la planta baixa, així com la construcció d’altells en Clau 8, 

Grau II. (d’acord amb la MPPGO aprovada per la CUB en sessió de 18/07/1990). 

1. Corresponds to the expansion of Igualada from his old, including urban and suburban areas 

to suburban uses priority for housing and industry, characterized by its management in 

building and continuous alignment roads. 

 

2. Basis of their function are: 

 

a) Allowed uses: multifamily housing on upper floors, hotel, commercial, office, public- 

administrative, health care, educational, sporting, recreational, cultural, religious. 

b) compatible uses: single-family, industrial, under the conditions mentioned in articles relating 

to this use at service stations. 

c) Uses prohibited: other mentioned in art. 41.4, and the apartment building at ground floor. 

 

B) Type of organization 

 

Down the road alignment as building and terraced. 

 
C) Building conditions 
 

1. Alignments and depth maps are defined to sort of urban land, 1/1000. 

This plan fixes cases where the alignment will necessarily decline, and the islands façades 

without depth, always responding to pre-existing. 

 

2. Plant height and number. 

 

2,2. Key 8 grade II 

(According to the MPPGO fully approved by CUB session of 07.18.1990) 

 

Street Width Maximum Height Number of floors 

 Less than 9 m. 10,20 Ground floor and 2 floors 

from 9 m. To above 13,00 Ground floor and 3 floors 

 

- Prohibited the application of determining the weighted average height. 
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2.7. L'alçària total mínima de qualsevol planta serà de 2,80 m, excepte la planta baixa a les 

zones 7 i 10, on serà de 4,00 m. L'alçària lliure mínima de les plantes pis serà de 2,50 m.  

 

2.8. S'admetran a planta baixa els altells que, enretirant- se un mínim de 3,00 m. de la façana,  

deixin per sobre i per sota llums lliures no inferiors a 2,30 m, i no s'utilitzin com a habitatge  

independent. 

Es prohibeix el desdoblament de la planta baixa, així com la construcció d’altells en Clau 8, 

Grau II. (d’acord amb la MPPGO aprovada per la CUB en sessió de 18/07/1990).  

 

3. Cossos i elements sortints:  

- Als carrers de menys de 8,00 m. d'ample només s'admetran balcons (oberts) amb vol no 

superior a 50 cm. Per la resta (carrers de més de 8 m.), el vol no superarà el 10% de l'ample 

del carrer, amb les limitacions següents:  

El vol serà inferior a l'ample de la vorera en 10 cm.  

No superarà mai 1,50 m.  

- Quan els vols siguin tancats (tribunes) el seu volum no superarà el que resulti d'aplicar el  

màxim vol permés a una superfície d'un quart de la façana. A les Rambles i c. de la Soledat  

queden expressament prohibits els vols tancats.  

- Els vols es separaran de les mitgeres com a mínim dintre del diedre amb aresta a la mitgera 

i  format per la façana i un pla a 45º. La separació mínima a mitgera serà de 70 cm.  

- Quan els vols siguin a l'espai interior d'illa, valdrà la mateixa regulació substituint ample del  

carrer per ample de l'espai interior en front de la façana corresponent.  

- Els vols es prohibeixen a planta baixa, i, en qualsevol cas, per sota de 3,50 m. d'altura sobre 

la rasant  

 

4. Construccions als patis d'illa: s'autoritza la total edificació del pati amb les característiques  

següents:  

a) Limitar l'alçària a 4,50 m. a les zones 7 i 10, i 3,50 m. a les zones 8 i 9.  

b) No pot destinar-se a ús residencial.  

c) Es cobrirà amb coberta plana practicable.  

 

 

 

Prohibits the splitting of the ground floor as well as the construction of mezzanines in Key 8, 

Grade II. (According to the MPPGO approved by CUB session of 18.07.1990). 

2.7. The minimum total height of 2.80 m is any plant, except the ground floor areas 7 and 10, 

which is 4.00 m. The minimum free height of the floors is 2.50 m. 

 

2.8. Admitted to the mezzanine floor that retreating be a minimum of 3.00 m. the façade, 

stop above and below spans of not less than 2.30 m and not used as a dwelling 

independently. 

Prohibits the splitting of the ground floor as well as the construction of mezzanines in Key 8, 

Grade II. (According to the MPPGO approved by CUB session of 18.07.1990). 

 

3. Corps and outgoing items: 

- On the streets of less than 8.00 m. wide balconies will only be accepted (open) flight 

with no more than 50 cm. For the rest (streets over 8 m.), The flight will not exceed 10% 

of the width of the street, with the following limitations: 

- The flight will be less than the width of the sidewalk at 10 cm. 

- It never exceed 1.50 m. 

- When flights are closed (panels) shall not exceed the volume obtained by applying the 

maximum permitted flight to an area of a quarter of the façade. On the Ramblas and c. 

Solitude is expressly prohibited want closed. 

- Flights splitting the party at least within the dihedral edge with the adjoining front and 

made a plan and 45 º. The minimum separation of 70 cm to be dividing. 

- When you want to be in the interior of the block, it will be worth replacing regulation 

width of street width of the interior space in front of the respective façade. 

- Flights are prohibited on the ground floor, and in any case, below 3.50 m. height above 

ground level 

 

4. The Building block yards: total authorized construction of the yard features 

following: 

a) Limit the height to 4.50 m. areas 7 and 10, and 3.50m. areas 8 and 9. 

b) It can be used for residential use. 

c) covered with a flat roof practicable. 
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5. Les edificacions existents el dia de l'aprovació inicial d'aquest P.G.O. no quedaran fora 

d'ordenació encara que resultin disconformes amb els paràmetres definits. No obstant, en cas 

d'enderroc total o parcial, la reconstrucció s'ajustarà a la present normativa.  

 

6. Excepcionalment en els casos de trams de carrer en clau 7 o 8 edificats fins al màxim dels  

paràmetres del Pla que es revisa, i on no restin més d'una parcel·la per edificar, o amb 

edificació deficient, la qual no signifiqui més del 20% de l'edificabilitat de l'esmentat tram, podrà 

edificar-se amb els paràmetres volumètrics del Pla que es revisa tan siguin superiors com 

inferiors als del nou Pla, atenent a la coherència arquitectònica del conjunt.  

 

A part dels paràmetres comuns d’ordenació de l’article 73 i el capítol IV, s’ha de tenir en 

compte la tipologia inherent de la façana ja que és considerada com a patrimoni històric de la 

ciutat i consta com a edifici catalogat PEP amb un nivell de protecció 3 i el número d’element 

catalogat 79. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Existing buildings on the initial approval of the PGO it will sort out yet that are unhappy with 

defined parameters. However, in case of total or partial demolition, reconstruction conform to 

these regulations. 

 

6. Exceptionly in the case of sections 7 or 8 key street built to the maximum parameters of the 

plan that is reviewed and where there remains more than a plot to build, or poor construction, 

which does not mean more than 20% of the building of this section, can be built with volumetric 

parameters of the Plan that is reviewed so as exceed below the new plan, according to the 

architectural coherence of the whole. 

 

In addition to the common parameters regulating Article 73 and Chapter IV, must take into 

account the inherent types of crane as it is considered a historical city and listed as a listed 

building with PEP a protection level 3 and item number 79 listed. 
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4.2 PREDIAGNÒSI 
 

El període de visites a aquest habitatge ha estat regular durant tota la realització del 

projecte final de grau. 

L'objectiu d'aquestes inspeccions és detectar lesions organolèpticament i determinar els 

següents paràmetres: 

- Obtenir dades generals relatives a l'edifici, iniciant una descripció objectiva del mateix i 

complementar-lo amb fotografies, informes socio-demogràfics, històrics i constructius del 

mateix. 

- Orientar la necessitat de realitzar una diagnosi i identificar riscos imminents a partir d'una 

primera inspecció visual, presa de mostres i vista general de zones més conflictives per 

localitzar les patologies observades. 

- Inspecció dels elements constructius i la realització d'un informe previ per sintetitzar la 

continuïtat de l'estudi i la decisió tècnica sobre la intervenció a l'edifici mitjançant un informe 

avaluatiu. 

El procés metodològic de la inspecció visual s'ha basat en les següents accions:  

1. Identificar el sistema estructural.  

2. Geometria del sistema.  

3. Llums, alçades lliures i obertures. 

4. Determinar materials que conformen el sistema.  

5. Localització de símptomes i lesions.  

6. Descobrir desploms, bombaments, deformacions, desnivells, desplaçaments, 

esquerdes i fissures, humitats i materials degradats.  

7. Determinar la presència d'insectes.  

8.  Determinar l'existència de fongs.  

9.  Localitzar fletxes excessives i deformacions en forjats  

10. Visita general de zones més problemàtiques.  

11. Aixecament arquitectònic per obtenir plànols i croquis del sistema.  

12. En el cas que fos possible, tastos i mostres per analitzar al laboratori.  

13. Omplir les fitxes de pre diagnosi amb les dades obtingudes. 

 
 
 
 
 
 

4.2 PREDIGANOSIS 
 
The period of visiting this house has been regularly throughout the final project grade. 
The purpose of these inspections is to detect organolepticly lesions and determine the following 

parameters: 

- Get general information regarding the building, initiating an objective description of it and 

compliment it with photos, reports socio-demographic, historical building it. 

- Guide the need for a diagnosis and identify imminent risks from a first visual inspection, 

sampling and overview of most troubled locate pathologies observed. 
- Inspection of the building and the completion of a report to summarize the continued study 

and intervention rested on the building through an evaluative report. 
The methodological process of visual inspection is based on the following: 

 
1. Identify the structural system. 
2. Geometry of the system. 
3. Lights, floors and windows open. 
4. Determine materials that make up the system. 
5. Locating symptoms and injuries. 
6. Discover crashes, pumps, deformations, slopes, travel, cracks and fissures, and material 

moisture gradients. 
7. Determine the presence of insects. 
8. Determine the existence of fungi. 
9. Locate excessive deformations wrought 
10. Visit overall most problematic areas. 
11. Uprising architectural plans and sketches for the system. 
12. If possible, getting samples for laboratory analysis. 
13. Fill sheets with pre-diagnostic data. 
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4.3 DIAGNOSI 
 

4.3.1 DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DEL SISTEMA CONSTRUCTIU DE L’EDIFICI 
 

Es tracta d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres situat a la Rambla de Sant Ferran, 34, 

dʼIgualada. Construït per en Bonaventura Bassegoda l’any 1935 forma part dels edificis 

històrics de la ciutat. Consta dʼuna façana catalogada ubicada a la Rambla de Sant Ferran de 

6ʼ00m. Lʼedifici està destinat per a ús residencial i consta de planta baixa, quatre plantes pis i 

planta terrat (coberta) amb un total de cinc habitatges (un per planta).  

 

L’edifici s’ubica dins de l’anomenat barri de Sant Agustí, a tocar del centre històric 

d’Igualada, ha patit, en les últimes dècades, un procés de transformació urbanística i 

socioeconòmica en el qual l’edificació general mostra unes necessitats intenses d’actuacions 

de rehabilitació que comportin la posada al dia de les instal·lacions comunes, millorin la seva 

eficiència energètica i resolguin els problemes d’accessibilitat dels veïns.  

 

Situat en un solar de forma rectangular de 184’72m2 de superfície. L’edifici té una 

superfície total construïda de 672’35m2 dels quals la planta baixa conté 130’14m2, la planta 

primera 130’14m2, les plantes segona, tercera i quarta 127’05m2 i la planta coberta conté 

30'92m2. 

 
L’edifici es troba aparentment en bon estat de conservació, així com d’estabilitat estructural 

i de resistència de materials tot i això es proposa rehabilitar parcialment l’edifici per així evitar 

la seva degradació i envelliment per la falta de manteniment i actualització de materials; 

d’aquesta manera serà necessari reorganitzar l’edifici per poder realitzar una diagnosi de les 

patologies existents en els seus diferents sistemes i elements. 

 

A. ESTRUCTURA 

A.1 ESTRUCTURA VERTICAL 
 

La disposició i tipologia estructural vertical de l'edifici, amb parets de càrrega, paral·leles a 

façanes en extrems sud i nord, i perpendiculars en tram de nucli central i parets mitgeres, 

desenvolupades amb fàbrica de maó amb aparell senzill i de gruix variable, alternant sogues i  

 

4.3 DIAGNOSIS 
 

4.3.1 DESCRIPTION AND ANALYSIS OF BUILDING SYSTEMS 
 

It is a building terraced located in the Rambla de Sant Ferran, 34, in Igualada. Bonaventura 

Bassegoda built in 1935 is part of the historical buildings of the city. It consists of a listed 

façade located at Rambla Sant Ferran with 6.00m. Building structure is designed for residential 

use and has a ground floor, four floors and roof floor (covered) with a total of five houses (one 

per floor). 

 

The building is located within the district called St. Augustí, near the historic center of 

Igualada, has suffered in recent decades, a process of socio-economic and urban 

transformation in which the general sample building needs intense rehabilitation actions 

involving the updating of the common facilities, improve energy efficiency and solve 

accessibility problems of the residents. 

 

Situated on a plot of rectangular 184'72m2 surface. The building has a total floor area of 

672'35m2 which contains 130'14m2 the ground floor, first floor 130'14m2, plants second, third 

and fourth floor deck contains 127'05m2 and 30'92m2. 

 

The building is apparently in good condition, as well as structural stability and strength of 

materials still intends to partially restore the building to avoid degradation and aging to the lack 

of maintenance and updating of materials ; thus be necessary to reorganize the building in 

order to make a diagnosis of the diseases existing in different systems and elements. 

 

A. STRUCTURE 
A.1 VERTICAL STRUCTURE 

 

The vertical layout and structural typology of the building, with bearing walls, parallel to the 

north and south façades ends, stretch and perpendicular to core and party walls with brick 

developed with simple apparatus and variable thickness alternating ropes and logs in the same 

row with overlapping 1/4 rope. His firm has a board sunken approximately 1 cm with respect to 

the household covered. 
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tions en una mateixa filada amb cavalcament de 1/4 de soga. La seva ferma presenta una 

junta refonsada, aproximadament d'1 cm  respecte al parament que la cobreix.   

Les peces ceràmiques són de maó massís (maó ordinari), amb trepants no superiors a 25 

cm2 de la seva taula, i de dimensions 29x14x6,5 cm, amb morter M-20 o M-40 i assumint cert 

valor de resistència norminal de 150 kg/cm2. 

 

Les dimensions de la fàbrica varien en el seu gruix segons la ubicació de les mateixes, 

assignant una amplada de 30 cm per a la paret de façana principal i posterior, i 14 cm per al 

suport intermedi, mitger i nucli central. Sobre la seva secció dóna suport a les biguetes de 

fusta que conformen l'estructura horitzontal del forjat, aproximadament entre 7 i 10 cm, i es 

localitzen buits en la seva superfície d'al voltant del 20 al 30%, destinats a portes i finestres de 

circulació interior i exterior. 

 

A.2 ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 
El forjat de totes les plantes el constitueixen biguetes de fusta, disposades paral·leles entre 

elles amb una distància d'intereix d'entre 40 i 70 cm., depenent la llum que abastin. Els seus 

distàncies es salven amb voltes ceràmica formada per rajola ceràmica simple presa amb 

morter de calç. Sobre la superfície es troba una capa de compressió de morter de 5 cm de 

gruix i paviment de mosaic ceràmic. 

 

Les bigues són de fusta conifera, en la seva majoria de Pi Silvestre, contemplant un ventall 

ampli de classes resistents que aniria des de la C14 a la C22, adoptant un valor mitjà de C18. 

Els forjats varien en la seva tipologia en funció de la planta i de les sol·licitacions a les que 

estan exposades, establint 3 tipus de forjat amb trams continus i birecolzats. 

 

A.3 ESCALES DEL NUCLI CENTRAL 
 
La construcció de tots els trams d'escala és la tradicional coneguda com "a la catalana", és 

a dir, amb voltes de taulers de rajola. Els esglaons es solien fer amb maó senzill i sobre ells es 

col·locava el terratzo. 

 

En el seu acabat exterior cada esglaó es realitza amb dues peces completes: L'empremta 

munta sobre la contrapetja i sobresurt, bisellada, uns 3cm. L'ample vist d'aquesta peça és de  

The pieces are solid brick (brick Ordinary) with holes not exceeding 25 cm2 your table and 

dimensions 29x14x6, 5 cm mortar M-20 or M-40 and assuming a certain resistance value 

norminal 150 kg/cm2. 

 

The dimensions of the bricks vary in thickness depending on the location of them, assigning 

a width of 30 cm for the main front wall and rear, and 14 cm for the intermediate support, half 

and core. On the section supports the wooden beams that make up the horizontal structure of 

the floor, approximately 7 to 10 cm and are located on the surface of holes about 20 to 30% 

intended for doors and windows circulation inside and outside. 

 
A.2 HORIZONTAL STRUCTURE 

 

The wrought all plants are the wooden beams, arranged parallel to each other with a 

distance of interest of between 40 and 70 cm., Depending on the light cover. Their distances 

are saved with round ceramic formed by taking simple ceramic tile with lime mortar. On the 

surface is a layer of mortar compression of 5 cm thick and mosaic floor tiles. 

 

The beams are made of wood Conifers mostly of pine, considering a wide range of classes 

that would be resistant from C14 to C22, adopting a mean value of C18. The slabs vary 

depending on the type of plant and the solicitations to which they are exposed, establishing 

three kinds of forged parts and continuous bisupported 

 
A.3 SCALE CORE 

 

The construction of all sections of the traditional scale is known as "the Catalan", ie, 

vaulted tile boards. The steps are simple and used to make brick was placed on them terrazzo. 

 

In its exterior every step is done with two complete pieces: The mark on the riser mounts 

and stands, bevelled, 3cm. The width seen in this piece is 4.5 cm. The skirting is made of 

trapezoidal pieces with the top of the slope with the same scale and vertical joints between 

pieces. The railing consists of a round tube tops with cone-shaped caps now (do not know how 

they were original caps if they were different). The railings have discontinuous sections of 

different paint. In the basement and ground cover, there is a shot-cantilevered wooden 

fingerprint sticking on the riser (riser). 
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4,5 cm. El entornpeu es compon de peces trapezoïdals amb la part superior amb la mateixa 

pendent de l'escala i junt vertical entre peces. La barana es compon d'un tub rodó amb tapes 

actualment en forma de con (no coneixem com van ser les tapes originals, si van ser 

diferents). Les baranes presenten trams discontinus de diferent pintura. A la planta soterrani i 

planta coberta, hi ha una rematada-voladís de fusta en l'empremta que sobresurt sobre la 

contrapetja (contrapetja). 

B. TANCAMENTS 

B.1 FAÇANA PRINCIPAL 
 
La façana principal, que dóna a la Rambla de Sant Ferran (accés a la finca) consta de 

quatre plantes vistes a l'exterior amb una trama d’un balcó tipus banyera per pis, excepte en 

planta baixa on hi ha l'accés principal i uns finestrals de la planta baixa. Està formada per 

fàbrica de maó massís d'argila cuita de l'època, de dimensions nominals 29x14x4 cm. 

 

La fabrica de maó està acabada amb parament continu d'arrebossat de calç aèria. Es 

tracta d'un revestiment a base de calç aèria, de gra molt fi, sorra de pols de marbre, pigments 

minerals i aigua. Aquesta barreja constitueix una tècnica constructiva a l'estuc, amb formació 

de juntes seguides per simular peces senceres.  

 

B.2 FAÇANA POSTERIOR 
 
La façana posterior, que dóna al pati interior de l’edifici consta de cinc plantes vistes a 

l'exterior amb la sortida al pati a la planta baixa i la resta de plantes consta de les respectives 

galeries. En les plantes primera i segona la galeria continua cap a una zona de safareig que 

dóna al pati. Està formada per fàbrica de maó massís d'argila cuita de l'època, de dimensions 

nominals 29x14x4 cm. 

 

La fabrica de maó està acabada amb parament continu d'arrebossat de calç aèria estucat.  

 

B.3 PATI – JARDÍ 
 
El pati posterior que consta d’una zona de jardí està envoltada de murs de separació amb 

els veïns formats de fàbrica de maó massís amb un acabat d’arrebossat de morter de calç 

aèria. 

B. WALLS 
 

B.1 MAIN FAÇADE 
 

The main façade, facing the Rambla de Sant Ferran (access to land) consists of four floors 

overlooking the pool with a plot for a balcony bathtub type floor except the ground floor where 

the main access and large windows on the ground floor. It consists of solid brick clay of the 

time, nominal size 29x14x4 cm. 

 

The brickwork is finished with lime plaster ornament continuous air. It is a coating based on 

lime air, very fine grain sand marble dust, pigments and mineral water. This mix is a 

construction technique in stucco, together with training followed by simulated whole pieces. 

 
B.2 REAR FAÇADE 

 

The rear façade, facing the inner courtyard of the building consists of five floors with views 

to the outside to the yard on the ground floor and the remaining floors consist of the respective 

galleries. In the first and second floor gallery continues a laundry area overlooking the 

courtyard. It consists of solid brick clay of the time, nominal size 29x14x4 cm. 

 

The brickwork is finished with lime plaster ornament continuous aerial coated. 

 
B.3 YARD – GARDEN 

 

The back yard has a garden area surrounded by walls of separation with neighbors made 

by solid brick with a stucco finish lime mortar air. 

 

The exterior coatings closures in central yards or courtyards consist of lime mortar 

plastering air and marble dust, unpainted finished. 
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Els revestiments exteriors dels tancaments en patis centrals o celoberts estan constituïts 

per arrebossat de morter de calç aèria i pols de marbre, acabats a bona vista sense pintar. 

 

C. COBERTA 

C.1 TERRAT TRANSITABLE 
 
La coberta (terrat superior) és plana i practicable, formant un pendent a dues aigües del 

15% i recollida de les mateixes per 2 embornals col·locats en les cantonades oposades de 

l'edifici. Es tracta d'un sistema constructiu propi de climes càlids a l'estiu. El paviment de 

coberta, de rajola ceràmic, actua com "para-sol" recolzada en envanets sobre el forjat de 

coberta de l'últim pis. impermeabilitzada amb pintura bituminosa aplicada sobre rajoleta, presa 

amb morter de calç i sorra. S'accedeix a través del nucli d'escala central de l'edifici i compta 

amb un recinte amb els dipòsits d’aigua 

 

A la part posterior de l'edifici, en planta principal, es disposa d'una segona coberta d'ús 

restringit, de tipologia similar al terrat i claraboies per penetració de llum natural a planta baixa. 

 

C.2 IMPERMEABILITZACIÓ 
 

La impermeabilització de la coberta superior està realitzada a través de imprimació de 

pintura bituminosa tipus "cautxú acrílic”.  

D. INSTAL·LACIONS COL·LECTIVES I INDIVIDUALS 

D.1 XARXA D'AIGUA SANITÀRIA  
 
L'aigua sanitària es subministra als habitatges a través de ramals independents que surten 

de dipòsits situats al recinte de la coberta per gravetat, alimentats a través d'una xarxa d'aigua 

vertical que transcorre pel pati central. El ramal principal va suspès per sostre fins a zona de 

pati central, per ascendir verticalment fins a zona d'emmagatzematge. El comptador és únic i 

està situat al ramal principal de planta baixa. Les canonades d'alimentació als dipòsits, des 

connexió a companyia de subministrament fins dipòsit i cambra de comptadors, són d'acer 

galvanitzat, protegits amb una capa d'imprimació anti corrosió. Els ramals particulars es 

componen del mateix material, a excepció de les canonades interiors de l'habitatge que són de 

coure. 

C. ROOF 

C.1 PASSABLE ROOF 

 
The roof (roof top) is plain and practicable, forming a gable slope of 15% and collect the 

same 2 sinks placed in opposite corners of the building. It is a construction system itself warm 

climate in summer. The floor deck, ceramic tile, act as "umbrella" envanets supported on the 

floor rooftop deck. waterproofed with bituminous paint applied Rajoleta, making mortar of lime 

and sand. Accessed through the stairways of the building and has an enclosure with water 

tanks. 

To the rear of the building, main floor, there is a second cover restricted use similar types of 

roof and skylights for natural light penetration to ground. 
 
C.2 WATERPROOFING 
 

Waterproofing of the roof top is made through bituminous paint primer type "acrylic rubber." 
 
D. FACILITIES INDIVIDUAL AND COLLECTIVE 
 
D.1 WATER HEALTH NETWORK 
 

The hot water is supplied to homes through independent branches emerging deposit located 

on the grounds of the roof gravity fed through a water network that vertically runs through the 

central courtyard. The main branch was suspended roof to yard area central to ascend 

vertically to storage area. The meter is only the main branch is located on the ground floor. The 

pipes feeding the tanks, from connection to tank and supply company meter room are 

galvanized steel, protected with anti-corrosion primer. The individual branches are composed 

of the same material, except plumbing inside the house are copper. 
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D.2 XARXA D'EVACUACIÓ  
 
Les aigües brutes, materials fecals i residus líquids, s'evacuen des dels interiors dels 

habitatges a través d'un mòdul d'evacuació i sanejament (Baixant vertical) que discorre pel 

nucli central de l'edifici (celobert), de diàmetre de 125 i 300 mm segons el tram. A coberta les 

aigües blanques (pluvials) es condueixen a embornals que connecten directament amb la 

xarxa d'evacuació, sense disposar conducte auxiliar de ventilació. La xarxa horitzontal de 

recollida d'aigües es situen suspesa en sostre de planta soterrani i connecta directament amb 

la xarxa pública a través d'una connexió situada a la vorera. 

 

D.3 XARXA D'ELECTRICITAT  
 
La xarxa d'electricitat de l'edifici contractada és bàsica, amb un grau d'electrificació 

superior a 5750 W i inferior a 9200 W. Els consums domèstics dels aparells oscil·len entre 200 

W i 1000 W, amb 2 circuits independents per als habitatges, destinats a alimentar punts de 

llum, preses de corrent d'ús general, endolls, i aparells comuns d'habitatges o força, 

respectivament. La instal·lació interior conductora d'electricitat està formada per coure, amb 

aïllament de PVC, i amb una caiguda de tensió elevada. Els comptadors d’electricitat de cada 

vivenda estan situats a un armari del vestíbul d’entrada de l’edifici. 

 

D.4 XARXA DE GAS 
 
El subministrament de gas s'obté a través de la xarxa publica de gas natural (100 mm Ca) 

que transcorre subterràniament. Penetra a l'edifici amb un valor de mitjana pressió, que al 

costat d'una escomesa de ramal i un regulador de pressió (transformacio a baixa pressió) 

subministra el gas a la instal·lació interior per ramals individuals, l'ús anirà destinat a 

escalfador d'aigua i cuina. El material emprat per a la connexió és de tub rígid, a excepció de 

l’aparell de cuina que s'empra un elastòmer. En tot tram encastat s'ha embeinat i facilitat la 

ventilació natural. 

La bateria de comptadors està situada al vestíbul d’entrada a l’edifici, amb accessibilitat 

grau 2 per a l’empresa subministradora. El muntant general transcorre per la zona comunitària 

i en condicions de ventilació suficient, suspès al sostre de planta soterrani. 

 

 

 

D.2 NETWORK EVACUATION 
 

Sewage and liquid waste materials, evacuate from the interior of the housing through an 

evacuation and sanitation module (vertical down) that runs through the core of the building 

(Celobert), diameter 125 and 300 mm per stage. To cover the white water (rain) will lead to 

sewers that connect directly with the drainage network, without having auxiliary ventilation duct. 

The net horizontal water collection are placed in suspended ceiling basement and connects 

directly to the public through a link located on the sidewalk. 

 
D.3 ELECTRICITY NETWORK 

 

The electricity grid of the building contracted is basic, with a degree of electrification from 

5750 W to 9200 W. The lower consumption of domestic appliances ranging between 200 W 

and 1000 W, with two independent circuits for dwellings, intended to feed lights, sockets for 

general use, plugs and appliances common housing or force, respectively. The installation 

inside electrical conductor comprises copper with PVC insulation and a high voltage drop. The 

electricity meters in every home are located in a closet in the foyer of the building. 

 
D.4 GAS NETWORK 

 

The gas supply is obtained through public network of natural gas (100 mm Ca) that runs 

underground. Penetrates the building with an average value of pressure, which in connection 

with a branch and a pressure regulator (low pressure transformation) supplies gas installation 

interior branches for individual use will go water heater and kitchen. The material used for the 

connection is rigid tube, except for the kitchen appliance that employs an elastomer. Be 

embedded in any section embeinat natural ventilation and ease. 

The battery meter is located in the entrance hall to the building with access to grade 2 

supplier. The amount is set by the general community area and sufficient ventilation conditions, 

suspended ceiling basement. 
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D.5 CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
 

En l’edifici existeixen totes les instal·lacions mínimes pel seu ús d’habitabilitat; però, no 

estan en el marc de la normativa actual, presentant moltes deficiències. El sistema de 

calefacció està format per una instal·lació de radiadors amb la corresponent caldera i 

acumulador de gas. 

 

D.6 TRANSPORT VERTICAL 
 

No hi ha instal·lació comunitària per al transport vertical d'usuaris de l'edifici. 
 

D.7 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AUDIOVISUAL 
 

Hi ha intèrfon de telecomunicació per veu per a la vivenda de planta baixa i els 4 

habitatges planta particulars. Hi ha una presa d'antena TV amb antena individual, situada a 

coberta i cablejat per a cada un dels aparells d'emissió de l'edifici que baixa per la façana 

posterior. L'edifici està dotat d'instal·lació telefònica per a tots els usuaris. 

 

E. ZONES COMUNS (Vestíbul i escales)  
 

E.1 EXTERIORS I VESTÍBULS 
 

En la distribució interior de l’edifici apareixen dos celoberts, el principal a l'interior (nucli 

d'escala) i el secundari aboca cap a la part central de l'edifici, amb profunditat fins a planta 

soterrani.  

El vestíbul principal d'accés a la finca es troba a la façana principal a la Rambla de Sant 

Ferran. Al replà principal s’hi troba a la dreta un pas cap a l’habitatge de planta baixa i 

continuament les escales d’accés al nucli central d’escales que desemboquen a la resta de 

vivendes. 

 

 

 

 

 

D.5 HEATING AND VENTILATION 
 

In the building there are all minimum facilities for use of occupancy; but not under the 

current regulations, has many shortcomings. The heating system consists of an installation of 

boiler and radiators with the corresponding gas tank. 

 
D.6 VERTICAL TRANSPORT 

 

No installation of vertical transportation community building users. 

 
D.7 FACILITIES PROTECTION AND AUDIO 

 

There is telecommunication voice intercom to dwelling ground floor and four apartments. 

There is a TV aerial socket single antenna located on roof and wiring devices for each issue of 

the building down the back wall. The building is equipped with telephone installation for all 

users. 

 
E. AREAS (FOYER AND STAIRS) 

 
E.1 OUTSIDE AND FOYER 

 

The interior layout of the building are two courtyards, inside the main (core level) and the 

secondary leads to the central part of the building, depth to basement. 

 

The main lobby entrance to the farm is the main front in the Rambla de Sant Ferran. The 

main landing there is the right step towards the housing floor and the stairs to continuously core 

of stairs that lead to the other houses. 
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E.2 ENVANS, SOSTRES I CELS RASOS 
 

La tabiqueria de l'edifici, en zones comunes, aquesta realitzada amb totxana de 10 cm i 

revocada amb morter de calç. El gruix màxim de l'element no supera els 13 cm. En sostres de 

planta baixa i planta principal s'ha executat un fals sostre de canyís tradicional de l'època, per 

a la resta de plantes varia segons l'habitatge contemplant falsos sostres de guix laminat i en 

altres queda vist el sistema estructural del forjat de biguetes de fusta amb revoltó ceràmic. En 

replans d'escala s'estableix un sostre ras, executat per la formació de l'escala a la catalana, 

amb acabat de arrebossat de calç. 

 

E.3 PAVIMENTS I SÒCOLS 
 
Els paviments de l'edifici presenten petita varietat de tipologies i formes, establint el mosaic 

hidràulic ceràmic com a element destacable en els acabats, de format 20x20 cm, i 30x30 cm 

en alguns casos. Les tonalitats són grises, encara que en molts trams s'han efectuat 

reparacions puntuals amb capa de morter continu. 

En planta coberta, el terrat transitable està formada per rajola ceràmica i presa amb morter 

de calç, amb una capa de imprimació impermeable a base de pintura bituminosa de cautxú 

acrílic. El sòl dels patis, tant central, posterior i laterals, estan definits amb el mateix paviment. 

 

E.4 FUSTERIA EXTERIOR 
 
En totes les obertures de l’edifici tant a la Rambla de Sant Ferran com a la façana interior, 

així com en els dos patis interiors de llums existents, la fusteria exterior està formada per 

bastiments, fulles i persianes la majoria de fusta pintades.  

E.5 SALES TÈCNIQUES I TRASTERS 
 

L'edifici no conté sales tècniques per a albergar centralització de comptadors 

d'instal·lacions elèctriques, d'aigua o de gas. Els armaris divisionaris d'instal·lacions elèctriques 

es troben al vestíbul general de la planta baixa, pujant el primer tram d’escales inicials. 

A la sala de dipòsits s'accedeix través d'escala general per pati central fins a coberta, on 

es localitza la cambra dels dipòsits d'aigua que distribueix posteriorment per ramals individuals 

als diferents habitatges.  

 

E.2 PARTITIONS, ROOFS AND CEILINGS 
 

The partition building in public areas, this 10 cm made of brick and lime mortar revoked. 

The maximum thickness of the element does not exceed 13 cm. Ceilings on the ground floor 

and first floor has run a traditional thatched ceiling of the time, for the rest of the house looking 

plants varies plasterboard ceilings and other structural system is seen of the floor vault with 

beams of wood tiles. Scale landings in establishing a ceiling flush executed by the formation of 

stairs “a la catalana”, finished with lime plaster. 

 
E.3 FLOOR AND BASEBOARDS 

 

The flooring of the building have small variety of types and shapes, setting the hydraulic 

ceramic tile as a remarkable finishes, format 20x20 cm and 30x30 cm in some cases. The 

colors are gray, although in many places with occasional repairs were made continuous layer 

of mortar. 

In ground pool, walkable roof is made with ceramic tile and making lime mortar, with a layer 

of waterproof primer based on acrylic rubber bituminous paint. The floor of the courtyard, both 

central and rear sides are defined with the same pavement. 

 
E.4 EXTERIOR CARPENTRY 

 

In all the openings of the building both in the Rambla Sant Ferran at the front interior, as 

well as the two existing courtyards lights, the exterior consists of frames, leaves and most 

painted wooden shutters. 

 

E.5 TECHNICAL ROOMS AND STORAGE 
 

The building contains no technical rooms to accommodate centralized counters electrical, 

water or gas. The cabinets divisionaris of electrical installations are usually in the lobby on the 

ground floor, up the first flight of stairs initials. 

Deposit room is accessed via main stairs indoor courtyard to where the camera is located 

water tanks distributed later by individual branches in different homes. 
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La centralització de comptadors de gas es troben al pis de planta baixa en nucli central. 

Els trasters els trobem a la planta superior que s’arriba per l’escala del nucli central tot just 

abans d’arribar a la planta coberta. 

 

F. ZONES PRIVADES (Vivendes) 
 

F.1 ENVANS INTERIOR 
 

Les divisions interiors de distribució entre estades estan realitzades amb cités de maó buit 

simple de gruixos variables (fins a 10 cm. de gruix) amb morter i revestits en la majoria dels 

seus casos de guix. En algunes actuacions posteriors es troben envans d'obra de totxo doble 

buit (totxana). 

 

F.2 PAVIMENTS, RAJOLES I SÒCOLS 
 

Els paviments d'interiors d'habitatge estan realitzats a través de peces ceràmiques de 

mosaic hidràulic de dimensions 20x20 cm, preses amb morter de calç i sense passos de porta. 

Les tonalitats varia segons les estades, des color blanc de cuina i banys fins coloracions 

fosques en habitacions i salons. A la planta principal, baixa i soterrani, es troben motlles de 

ciment hidràulic premsat i pulits i abrillantats d’una coloració grisosa. No existeixen sòcols a la 

part inferior dels paviments, encara que si que s'han detectat zones amb arrambadors en 

parets fins a 1 m d'alçada. 

Els banys d'habitatges i locals estan enrajolats fins a mitja alçada amb rajoles blanques 

esmaltats de 15x15 cm típics de l'època. 

 

F.3 FUSTERIA INTERIOR 
 

La fusteria interior està realitzada en la seva totalitat de fusta emmarcada amb marc d'igual 

característiques que l'exterior en plantes soterrani, baixa i principal. A les plantes pis es 

diferencien de la resta per la pintura de color beig. Les portes no superen els 2 m. en cap cas, 

fins i tot en planta altell no compleix amb l'alçada mínima del reglament d'habitabilitat, sent 

aquestes inferiors a 1,70 m. 

 

The centralization of gas meters are located on ground floor. 

The storage rooms can be found on the top floor that is reached by the main scale just 

before reaching the ground cover. 

 
F. PRIVATE AREAS (HOMES) 

 
F.1 INTERIOR WALLS 

 

The distribution of internal divisions between rooms are made of hollow brick dating simple 

variable thickness (up to 10 cm. Thick) coated with mortar and in most cases their plaster. In 

some subsequent actions are building brick walls empty room (brick). 

 
F.2 FLOORING, TILES AND BASEBOARDS 

 

The interior surfaces of the housing are made through hydraulic ceramic tile size 20x20 cm, 

taken with lime mortar and no door steps. The bright rooms varies from white to dark colors to 

kitchen and bathrooms in rooms and lounges. On the main floor, basement floor, hydraulic 

cement molds are pressed and polished and polished in a gray color. No skirting the bottom of 

the floor, but if they were found in areas with banisters walls up to 1 m. 

The bathrooms are tiled up to medium height white glazed tiles of 15x15 cm typical of the 

time. 

 
F.3 INTERIOR WOODWORK 

 

The interior woodwork is made entirely of wood framed within the same characteristics as 

the plants outside in basement and main floor. On the floors are different from the rest of beige 

paint. The doors do not exceed 2 m. in any case, even in the mezzanine does not meet the 

minimum height of the regulation of occupancy, these being less than 1.70 m. 

 

F.4 BATHROOMS AND TOILETS 
 

All plants are equipped with bathrooms with their health; sink, urinal, shower or bathtub, 

networked water evacuation. These sanitary standards of the time, glazed ceramic and brass  
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F.4 BANYS I LAVABOS 
 

Totes les plantes estan proveïdes de banys amb els seus corresponents sanitaris; 

rentamans, urinari, plats de dutxa o banyera, connectats a la xarxa d'evacuació d'aigües. Es 

tracta de sanitaris estàndards de l'època, de ceràmica esmaltada i griferia de llautó. 

 

F.5 CUINES I SAFAREIGS 
 

Els pisos consten de cuines i safareigs, amb mobiliari baix i taulell de marbre blanc a la 

majoria d'elles. Disposen d'aigüera connectada a xarxa d'evacuació d'aigües i preses 

elèctriques (obsoletes) per aparells i electrodomèstics. 

G. PLANTA BAIXA 
 

Es tracta d’una vivenda plurifamiliar entre mitgeres on l’entrada correspon a la Rambla de 

Sant Ferran, 34. L’accés a la planta baixa es realitza a partir d’unes escales independents que 

es troben al vestíbul de l’edifici i descendeixen a cota -0.66. Allà es troba l’entrada de 

l’habitatge de la planta baixa que consta d’un rebedor inicial amb un dormitori a mà dreta; a 

l’esquerra un passadís que porta a la resta d’estances com un segon dormitori, els serveis, dos 

dormitoris més a mà dreta i la cuina i el respectiu rebost a mà esquerra. El passadís 

desemboca a una sala menjador – estar que dóna pas a un pati amb safareig i un jardí 

particular. La superfície de la planta baixa és de 159,61m2. 

 

 
 
 
 

faucets. 

 

F.5 KITCHEN AND LAUNDRY 
 

The floors consist of kitchens and laundries, furniture and white marble counter to most of 

them. Have connected to the network sink water evacuation and electrical outlets (obsolete) for 

devices and appliances. 

 
G. GROUND FLOOR 

 

It is a multi-family terraced house where the corresponding entry in the Rambla de Sant 

Ferran, 34. Accessing the floor is made from stairs that are independent in the lobby of the 

building and down to level -0.66. Here is the entrance of the apartment on the ground floor 

consists of a hall bedroom home with a right hand; left a corridor leading to other rooms as a 

second bedroom, amenities, two bedrooms to the right and the kitchen pantry and the 

respective left. The hallway leads to a living room - living which leads to a yard with utility room 

and a private garden. The surface of the floor is 159.61m2. 
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H. PLANTA PRIMERA 
 

A la planta primera s’hi accedeix a través de l’escala principal que es troba en la zona 

comuna i consta d’un rebedor d’entrada amb un dormitori a mà dreta i a màs esquerra un 

passadís que distribueix a les diferents estances com dos trasters a la dreta i un dormitori i un 

bany a l’esquerra. Al final del passadís s’accedeix a una sala menjador – estar que dóna accés 

a la cuina i a una galeria que dóna al pati interior amb el corresponent safareig. La superfície 

de la planta primera és de 114,23m2. 

 

 
 

I. PLANTA SEGONA, TERCERA i QUARTA 
 

Les plantes segona, tercera i quarta són iguals entre elles i corresponen a una planta tipus, 

s’accedeixen a través de l’escala principal de la zona comuna i consten d’un rebedor d’entrada 

amb dos dormitoris ubicats a la dreta; a mà esquerra es troba un passadís distribuidor de la 

resta d’estances: trasters a la dreta i dormitori i bany a l’esquerra. Al final del passadís trobem 

el menjador – estar que porta a la cuina i a la galeria que dóna a un safareig. La superfície 

d’aquestes plantes és de 123,75m2 pel que fa a la segona i 114,28m2 la tercera i quarta. 

 

 

 

 

 

 

 

H. FIRST FLOOR 
 

The first floor is accessed via the main staircase which is in the common area and consists 

of an entrance hall with a bedroom on the right and left corridor màs distributed in two different 

rooms as storage to the right and a bedroom and bathroom on the left. At the end of the 

hallway leads to a living room - be it access to the kitchen and a gallery overlooking the 

courtyard with the corresponding utility. The area of the first floor is 114.23m2. 

 

 
 

 
I. SECOND FLOOR, THIRD AND FOURTH 
 
Plants second, third and fourth are equal to each other and correspond to a plant type, 

accessed through the main staircase of the area consist of a common entrance hall with two 

bedrooms located on the right; on the left is a hallway distributor of other rooms: the right 

storage bedroom and bathroom to the left. At the end of the hall are the dining room - was 

leading to the kitchen and gallery that leads to a utility room. The surface of this second floor is 

127.05m2 and 114.28m2 as far as third and four floor is concerned. 
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J. PLANTA COBERTA 
 

A la planta coberta s’hi accedeix igualment per l’escala principal de la zona comuna i 

finalitza a un replà on s’hi troben tres trasters i una porta que dóna accés al terrat on hi ha un 

petit habitacle amb els dopòsits a l’interior. La superfície d’aquestes planta és de 30.86m2. 

 

 
 
 

4.3.2 DESCRIPCIÓ, ANÀLISI I SOLUCIÓ DE LES LESIONS PRESENTS A L’EDIFICI 
 
Aquest apartat té com a finalitat exposar les lesions observades en les diferents unitats que 

composen l'estructura de l'edifici. Les lesions estan classificades pel seu sistema constructiu i 

s’afegeixen les possibles causes que les van originar en el cas que fossin evidents 

d’assenyalar, així com les repercussions directes que poden ocasionar en el curt termini. Per  

 
 

J. ROOFTOP  
 

The ground cover also accessed by the main stairs of the common area and ends at a 

landing where there are three storage rooms and a door that leads to the roof where there is a 

small cabin with dopòsits to the inside. The surface of the roof is 30.86m2. 

 
 
4.3.2 DESCRIPTION AND ANALYSIS OF INJURIES INTO THE BUILDING  
 

This section aims to expose the lesion in the various units that make up the structure of the 

building. Injuries are classified by their construction system and added the possible causes that 

originated the event that were obvious to point out, as well as the direct impact that may arise 

in the short term. Therefore this section will give us a complete picture of the conservation 

status of all construction elements and the solution corresponding respectively to repair 

injuries. 
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tant aquest apartat ens donarà una visió completa de l'estat de conservació de tots els 

elements constructius i la solució respectiva per reparar les corresponents lesions.  

Per començar es descriuen i s’identifiquen els tipus de lesions existents: 

 
LESIONS FÍSIQUES 

Són totes aquelles on la problemàtica patològica es produeix a causa d’un fenomen físic 

com les gelades i les condensacions o partícules de dipòsit entre altres; i normalment, la seva 

evolució dependrà també d’aquests processos físics. Les lesions que queden englobades 

dintre d’aquest grup són: 

- Humitats per filtració, per capil·laritat i accidentals. 

- Erosions físiques o atmosfèriques. 

- Brutícia: per dipòsit o per rentat diferencial. 

 
LESIONS MECÀNIQUES 

Encara que les lesions mecàniques es podrien englobar dintre de les lesions físiques 

perquè són produïdes per aquestes, són considerades un grup diferent a causa de la seva 

importància. La lesió mecànica és definida pel predomini d’una acció mecànica que provoca 

moviments, desgast, obertures, o separacions de materials o elements constructius. Les 

lesions que queden englobades dintre d’aquest grup són: 

- Deformacions: Vinclaments, enguerximent o desplomament.  

- Esquerdes.  

- Fissures.  

- Despreniments. 

- Erosió mecànica. 

 
LESIONS QUÍMIQUES 

Són les lesions que apareixen com a conseqüència d’un procés patològic de caràcter 

químic. Encara que la simptomatologia d’aquestes lesions és semblant a les de les lesions 

físiques i mecàniques, no tenen cap relació en la seva causa. L’origen d’aquestes lesions està 

en la presència de sals, àcids o àlcalis que al reaccionar químicament produeixen 

descomposició en els materials afectats. Les lesions que queden englobades dintre d’aquest 

grup són: 

 

To begin describing and identifying the existing types of injuries: 

 

PHYSICAL INJURIES 
All those whom pathological problem occurs because of a physical phenomenon as frost 

and condensation tank or other particles; and normally, its evolution will also depend on these 

physical processes. Injuries are included within this group are: 

- Damp filtration, capillary accidental. 

- Erosions physical or atmospheric. 

- Dirt: for tank or differential washing. 

 
MECHANICAL INJURIES 
Although mechanical injuries could include within the physical injuries that are caused by 

them are considered a different group because of their importance. Mechanical injury is defined 

by the predominance of a mechanical action that causes movement, wear, openings or 

separations materials and construction elements. Injuries are included within this group are: 

- Deformation: Vinclaments, warping or desplomament. 

- Cracks. 

- Cracks. 

- Landslides. 

- Erosion mechanics. 

 
CHEMICAL INJURIES 
These lesions appear as a result of a pathological process chemical nature. Although the 

symptoms of these injuries is similar to the physical and mechanical injury, unrelated to their 

cause. The origin of these lesions is the presence of salts, acids or alkalis that react chemically 

to produce decomposition materials affected. Injuries are included within this group are: 

 

- Efflorescence.  

- Oxidation and corrosion.  

- Living organisms.  
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- Eflorescència.  

- Oxidació i corrosió.  

- Organismes vius. 

 

Les unitats d'inspecció són les següents: 

 
A. ESTRUCTURA 

 
A.1 ESTRUCTURA VERTICAL  
A.2 ESTRUCTURA HORITZONTAL  
A.3 ESCALES DEL NUCLI CENTRAL 
 

B. TANCAMENTS 
 
B.1 FAÇANA PRINCIPAL 
B.2 FAÇANA POSTERIOR 
B.3 PATI – JARDÍ 
 

C. COBERTA 
 

C.1 TERRAT TRANSITABLE 
C.2 IMPERMEABILITZACIÓ 
 

D. INSTAL·LACIONS COL·LECTIVES I INDIVIDUALS 
 
D.1 XARXA D'AIGUA SANITÀRIA  
D.2 XARXA D'EVACUACIÓ  
D.3 XARXA D'ELECTRICITAT  
D.4 XARXA DE GAS 
D.5 CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
D.6 TRANSPORT VERTICAL 
D.7 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AUDIOVISUAL  
 

E. ZONES COMUNS  
 
F. ZONES PRIVADES 
 

 
 

 

 

 

 

 

The inspection units are:  

 
A. STRUCTURE  
 

A.1 VERTICAL STRUCTURE  
A.2 HORIZONTAL STRUCTURE  
A.3 MAIN STAIRS  

 
B. WALLS  

 
B.1 MAIN FAÇADE  
B.2 REAR FAÇADE 
B.3 YARD - GARDEN  

 
C. ROOF  

 
C.1 ROOF PASSABLE  
C.2 WATERPROOFING  

 
D. FACILITIES INDIVIDUAL AND COLLECTIVE 

 
D.1 WATER HEALTH NETWORK  
D.2 NETWORK EVACUATION 
D.3 ELECTRICITY NETWORK  
D.4 GAS NETWORK  
D.5 HEATING AND VENTILATION 
D.6 VERTICAL TRANSPORT  
D.7 FACILITIES PROTECTION AND AUDIO 

 
E. COMMON AREAS  
 
F. PRIVATE AREAS  
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A. ESTRUCTURA 
 

A.1 ESTRUCTURA VERTICAL  
 

S'observen taques significatives d'humitats ascendents i descendents en diverses parts de 

l'estructura vertical del mur de maçoneria. La lesió ha originat la caiguda d'acabats 

(revestiment i pintura ) principalment en la línia de períodes secs - humits.  

S'aprecia la franja de sal, marca que limita l'ascensió de l'aigua per absorció fins a una cota 

de 30 cm en parts inferiors i 20 cm en parts superiors. Presenta coloració fosca (formació de 

fongs) i certa olor d’humitat.  

 

1. S'han trobat humitats ascendents en:  

 

- Planta Soterrani: Mur de maçoneria de pedra de gruix aprox. 50 cm. corresponent a la 

part orientada a vial de l'edifici (nord). 

- Es troben focus d'humitats ascendents en la part inferior de parets de càrrega de maó 

ceràmic. La ruta d'ascensió de la franja de sal s'inicia a la part inferior de la paret, en 

contacte amb les terres i fonaments del terreny.  

- S'han trobat humitats ascendents per capil·laritat a:  

Planta Soterrani. Nucli central, que serveix de suport als forjats laterals i delimita el pati 

central, on s'ubica el forat de l'escala principal. Atenent a les possibles causes, la 

humitat per capil·laritat i el trencament de canalitzacions verticals de sanejament 

(humitat accidental) podrien ser el focus de l'origen de la lesió. Les repercussions es 

transmeten en problemes de durabilitat del morter. La lesió es manifesta amb més 

intensitat en els períodes hivernals i es modera durant la resta de l'any. La taca 

apreciable d'humitat, manifesta lesions secundàries com eflorescències del totxo i 

caiguda d'acabats ( arrebossats i pintures ) principalment en la linia de períodes secs - 

humits,  així com disgregació de materials estructurals ( fàbrica de maó ). Presenta 

coloració verdosa ( formació de fongs ) i certa olor moderada d’humitat.  

- SOLUCIÓ HUMITATS ASCENDENTS 
Es tractaran les humitats de capil·laritat que pateixen els murs de mamposteria i de fàbrica 

de maó de l’habitatge de la planta baixa mitjançant la injecció de productes químics 

hidrofugants per la cara interior de les parets, mitjançant un procés de perforació amb broca 

d'entre 12 i 15 mm i amb una profunditat aproximada a 2/3 del gruix de la paret. La inclinació  

A. STRUCTURE  
 

A.1 VERTICAL STRUCTURE 
 

Significant upward and downward damp spots are observed in various parts of the vertical 

structure of the masonry wall. The injury has caused the fall of finishes (paint and coating) 

mainly in the line of dry periods - wet. 

Appreciate the range of salt, limiting mark the ascent of water absorption up to a height of 

30 cm at bottom and 20 cm top. Presented dark coloration (formation of fungi) and some smell 

of moisture. 

 

1. Rising damp found in: 

 

- Basement: stone masonry wall thickness approx. 50 cm. corresponding to the targeted 

road building (north). 

- There are focus of rising damp in the bottom of ceramic brick bearing walls. The route of 

ascent of salt stripe starts at the bottom of the wall in contact with the ground floor and 

foundations. 

- Have found rising damp capillary to: 

Basement. Core, which serves to support the side floors and delimits the central courtyard, 

which houses the main stairwell. Given the possible causes, moisture capillary and vertical 

drainage rupture pipes (moisture accidental) could be the source of origin of the injury. The 

impact is transmitted to mortar durability problems. The injury manifests itself more strongly in 

the winters and is moderate for the rest of the year. Appreciable moisture stain, secondary 

lesions manifested as efflorescence brick and drop finishes (paints and plasters) mainly in the 

line of dry periods - wet and disintegration structural materials (brick). Appears greenish 

coloration (formation of fungi) and some moderate odor of moisture. 

 

- INTERVENTION:  
We try to damp capillary suffered masonry walls and brickwork of the house on the ground 

floor by injecting chemical repellents to the inside of the walls, through a process of drilling with 

drill between 12 and 15 mm and a depth of approximately 2/3 of the wall  
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no superarà els 30 en direcció a terra (origen de les humitats i ruta d'ascensió). La dosi 

aproximada d'injecció oscil·larà entre els 4 i 5 l / m. Ja que el paviment de l’habitatge de planta 

baixa està recolzat directament sobre el terreny actual això ha provocat que apareguin moltes 

humitats tant en el paviment com en les parets. 

 

 

 
 

2. Trobem humitats accidentals a: 
 

- Parets de càrrega de fàbrica de maó, amb origen apreciable del focus en les 

instal·lacions d'evacuació d'aigües que transcorren per la paret.  

- Planta Baixa.  En totes les zones properes als baixants sanitaris, zones de suport sobre 

mitgera dreta i nucli central. Les possibles causes són determinades per la presència 

constant d'aigua provinent de trencaments en les instal·lacions de sanejament.  Aquesta  

lesió repercuteix en els canvis de volum dels maons ceràmics ocasionant errors locals i 

pèrdua de la capacitat de càrrega del morter. 

 

- SOLUCIÓ HUMITATS ACCIDENTALS 

Es repararan tots els col·lectors i conductes de recollida d'aigües per reemplaçar els trams 

danyats per uns nous amb conexió a la xarxa d'evacuació. D'aquesta manera s'eliminarà 

l'origen de les humitats per pèrdua d'aigua en trencament de conductes. S'aplicarà el producte 

químic. 

thickness. The inclination not exceed 30 toward ground (source of moisture and route of 

ascent). The approximate injection dose ranging between 4 and 5 l / m. Since the floor of the 

house floor is supported directly on the ground today this has caused many to appear in the 

pavement as much moisture in the walls. 

 

 
 

2. Accidental humidity find at:  

 
- Wall charging brick, originating significant focus on facilities for the disposal of water that 

pass through the wall.  

- Ground Floor. In all areas near drains health support zones on the right and dividing 

nucleus. Possible causes are determined by the constant presence of water from breaks 

in sanitation facilities. This injury results in changes in the volume of local bricks causing 

errors and loss of the capacity of the mortar.  

 

- INTERVENTION:  
We repair all collectors and water collection pipes to replace the damaged sections with a new 

connection to the drainage network. This will remove the source of moisture for water loss from 

broken pipes. Apply the chemical. 

 
Soil Treatment Chemical-Wall  

 

Chemical treatment and soil walls is to form a barrier antitermitica. How to establish, by every 

30-40 cm soil drilling holes of 16 mm diameter. The holes are at the base of the walls of the  
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Tractament Químic Sòl-Mur  
 

El tractament químic en sòl i murs, consisteix a formar una barrera antitermitica. La forma 

d'establir, mitjançant la perforació del sòl cada 30-40 cm amb forats de 16 mm de diàmetre. Els 

forats es fan a la base de les parets de la zona afectada a protegir i són la via d'entrada del 

termiticida. Tant per l'exterior com per l'interior de l'edifici. Les perforacions s'injecten amb un 

termiticida d'alta fixació, per tal de disposar la barrera perimetral en el subsòl de la zona a 

protegir. La barrera antitermitica ha de resultar el més homogènia possible. Per evitar que 

espais buits trenquin la continuïtat de la barrera i s'eviti l'aplicació de dosis de producte líquid 

exageradament altes, s'utilitza una formulació amb escuma, assegurant l'homogeneïtat de la 

barrera antitermitica. S’aplicarà aquest procés en el mur nord de l’habitatge de la planta baixa 

que dóna a la façana principal de la Rambla de Sant Ferran. 

 
3. Humitats de Filtració: 
 

Les parets també presenten humitats per filtració, manifestant-se en l'interior dels habitatges i 

afectant el guarnit de guix, clarament ocasionades per filtració d'aigua des de l'exterior.   

 
Es localitzen humitats per filtració a: 
 
- Planta Baixa.  En tot el recorregut de la paret mitgera dreta,  confrontant amb veí 

contigu i en les trobades amb la façana principal de la finca. 

Atenent a les possibles causes de la filtració pot provenir per falta de juntes impermeables 

en els punts conflictius de la paret de fàbrica de maó, així com els acabats de la fusteria de 

fusta que ha facilitat la penetració d'aigua des de l'exterior.  Canvis de volum, ocasionant errors 

locals, pèrdua de la capacitat de càrrega del morter. 

 

- SOLUCIÓ HUMITATS DE FILTRACIÓ 
S'eliminaran totes aquelles eflorescències observades en el diagnòstic de patologies i 

bàsicament localitzades en planta baixa a causa de la humitat per capil·laritat. Primerament 

s’haurà procedit a eliminar l'origen de les humitats per capil·laritat, descrites en l'apartat 

anterior, i seguidament s'aplicarà un procés curatiu mitjançant els següents passos:  

1. Neteja de sals aparents en el mur de mamposteria i fabrica de maó amb un raspall sec de 

pues d'acer.  

affected area and protect are the gateway termiticida. Both outside and inside the building. The 

holes are injected with high termiticida fixation, in order to have the wall in the basement 

perimeter of the area to be protected. The barrier antitermitica should be more homogeneous 

as possible. To prevent gaps break the continuity of the barrier and avoid the application of 

excessively high doses of liquid product, use a foam formulation, ensuring the homogeneity of 

the barrier antitermitica. Apply this process in the north wall of the house on the ground floor 

overlooking the main façade of Rambla Sant Ferran. 

 

3. Damp Filtration: 
 

The walls also have moisture to leak, manifesting itself in the interior of homes and affecting 

the decorated plaster clearly caused by water infiltration from the outside. 

 

Humidities are found by filtering: 

 

- Ground Floor. Throughout the course of the dividing wall right adjacent and contiguous 

neighbor meetings with the main façade of the building. 

Given the possible causes of the leak can come together to tackle trouble spots in 

impermeable wall brick and finish carpentry of wood that has facilitated the penetration of water 

from outside. Changes in volume, causing local failures, loss of capacity of the mortar. 

 

- INTERVENTION:  
Remove all efflorescence those observed in the diagnosis of diseases and mainly located on 

the ground floor due to damp capillary. First be necessary to remove the source of moisture by 

capillary described in the previous section, and then apply a healing process through the 

following steps:  

 

1. Cleaning salts apparent in the wall and brick masonry with a dry brush barbed steel.  

2. Once the area is clean on the surface, apply a solution of water intensive clohorídric acid, 

which penetrates as possible through the mortar joints and pores of the material to make drag 

outside the accumulated salts.  

3. Repeating the process in a few minutes to get a degree and optimal removal of salts. 
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2. Un cop la zona estigui totalment neta a la superfície, s'aplicarà una dissolució intensiva 

d'aigua amb àcid clohorídric, de manera que penetri el màxim possible a través de les juntes 

de morter i els porus del material per aconseguir que arrossegui cap a l'exterior les sals 

acumulades. 

3. Repetir el procés al cap d'uns minuts fins a aconseguir un grau d'expulsió de sals abundant i 

òptim. 

 

4. Fissures verticals i esquerdes diagonals: 
 

Es poden observar en diversos trams de parets fissures verticals i esquerdes diagonals en 

la paret de càrrega de maó ceràmic del nucli central, a les zones de contacte morter - ceràmic.   

S'observen deformacions i errors conflictius en determinats punts de la paret de fàbrica de 

maó.  

S'han localitzat fissures en les zones de contacte morter - ceràmic a: 

- Planta Soterrani.  Nucli central, que serveix de suport als forjats laterals i delimita el pati 

central, on s'ubica el forat de l'escala principal.  

Atenent als seus possibles causes la decisió de la fàbrica per tensions tallants causa de la 

diferència de les condicions de càrrega de les dues parets sembla ser el causant de les 

fissures.  Aquests efectes produeixen possibles esforços addicionals imposats a la fàbrica, per 

l'augment del volum de la secció, a causa de la humitat i la conseqüent pèrdua de capacitat de 

trava dels elements transversals i augment dels coeficients reductors de resistència de l'obra 

per esveltesa.  

 
- Esquerdes verticals 

 
Existeixen en diverses zones de paret de càrrega de fàbrica de maó, acompanyades del 

trencament de peces ceràmiques i aixafament de juntes de morter.   

S'han localitzat esquerdes verticals en parets : 

- Planta Baixa.  Parets de càrrega del nucli central, que suporten les càrregues de l'escala 

i dóna suport als forjats d'ambdós costats. 

- Planta Primera. L'àrea propera als accessos al pati, les esquerdes parteixen del suport 

de les biguetes de fusta.  

 

 

4. Vertical fissures and diagonal cracks: 
 

Can be observed in several sections of vertical walls and cracks diagonal cracks in the wall 

load of ceramic brick core, the contact areas mortar - ceramic. Errors and distortions observed 

in some contentious points of the wall of brick. 

Cracks have been found in the areas of contact mortar - Ceramics: 

- Basement. Core, which serves to support the floors and side delimits the central 

courtyard, which houses the main stairwell. 

 

Given their possible causes for the decision factory sharp tensions due to different loading 

conditions of the two walls seems to be the cause of the cracks. These effects produce any 

additional efforts imposed on the plant by increasing the volume of the section due to the 

humidity and the consequent loss of capacity through transverse elements and increase 

strength reduction coefficients of the work for slenderness. 

 
- Vertical cracks 

 
There are several areas of wall charging brick, accompanied by broken ceramic pieces and 

crushing of mortar joints. 

Have been found vertical cracks in walls: 

- Ground Floor. Bearing walls of the core, which support loads and supports scale slabs 

on both sides. 

- First Floor. The area near the entrances to the courtyard, the cracks start of the support 

beams of wood. 

- First Floor. Walls of the building, perpendicular to the main façade and partitions of 

houses. 

- Outdoor yard - Rear façade. 

Possible causes correspond to failures mortar compression and changing load conditions 

(empty open main floor) and consequently their mechanical ability. Its direct impact would 

decrease the capacity of the factory wall and the loss of effective support section of beams and 

increase the slenderness of the sections of ground floor and first floor. On the first floor, the 

transmission of loads from the floor to the wall distribution would cause excessive deformation 

of the floor that supports. 
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- Planta Primera.  Parets centrals de l'edifici, perpendiculars a façana principal i divisòries 

d'habitatges. 

- Pati exterior – Façana posterior.  

Les possibles causes correspondrien a fallades del morter a compressió i per canvi en les 

condicions de càrrega ( obertura buit planta principal ) i en conseqüència, de la seva capacitat 

mecànica.  Les seves repercussions directes serien la disminució de la capacitat de càrrega de 

la paret de fàbrica i la pèrdua de secció efectiva de recolzament de les biguetes i augment de 

l'esveltesa dels trams de Planta baixa i Primera.  A la planta primera, la transmissió de 

càrregues provinents del forjat a la paret de distribució provocarien deformacions excessives 

del forjat que la suporta.  

 

- Esquerdes Horitzontals a llinda. 
Aquestes lesions també apareixen en forma d’esquerdes horitzontals en el centre de les 

llindes de façana, d'aproximadament 2 mm de gruix.  S'ha localitzat esquerdes 

horitzontals a: 

- Planta Primera.  Llinda de les portes del balcó de façana posterior.  

Atenent a les possibles causes, cal destacar el procés d'expansió de la corrosió dels 

elements metàl·lics encastats en façana que serveixen de suport a la volada, que han 

originat buits en la fàbrica de maó, i en conseqüència, la deformació progressiva de la 

llinda, redistribuint els esforços i ocasionant danys locals per excés de càrregues. 

 

- SOLUCIÓ FISSURES I ESQUERDES 

  
Per reparar les fissures i esquerdes (de menor grau) que s'han trobat en algunes parets de 

fàbrica de maó, es procedirà al seu ancoratge i farcit de morter d'alta resistència mecànica, a 

base de resines epoxi sense dissolvents i càrregues granulomètriques. Donada la seva 

fluïdesa i facilitat de col·locació, es decideix per un material tipus SIKDUR 1 Ancoratges de la 

marca comercial SIKA, ja que és idoni per al farciment d'esquerdes i buits de les parets. 

 

 

 

 

 

- Horizontal cracks threshold. 
 

These lesions also appear as horizontal cracks in the center of the lintels façade, about 2 

mm thick. Has horizontal cracks located at: 

- First Floor. Edge of the balcony doors to rear façade. 

Given the possible causes, notably the expansion of the corrosion of metallic elements 

embedded on the front that serve to support the cantilever, which have led to gaps in 

brickwork, and consequently, the deformation gradually the lintel, redistributing efforts and 

causing local damage from excessive loads. 

 

- INTERVENTION:  
 

To repair the fissures and cracks (lower level) have been found in some brick walls, will be 

the anchor filling mortar and high mechanical strength, epoxy resins and solvent charges 

particle size. Given the fluidity and ease of placement is decided by material type 1 anchors 

SIKDUR trademark sika, which is ideal for filling cracks and holes in the walls. 

 

 

 
 

. 
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S'ha localitzat humitats descendents en: 

 

- Planta Baixa: Mur de maçoneria de pedra de gruix aprox. 50 cm. corresponent a la part 

confrontant amb el veí dret, a l'altura del forjat de la planta. 

Atenent a les possibles causes i segons la ruta d'ascensió de l'aigua, es podria tractar 

d'humitat per capil·laritat a la part inferior i antics problemes de filtracions per 

trencament de canalitzacions de sanejament a la part superior del mur.  

- Les repercussions directes es transmeten en problemes de durabilitat del morter que es 

desprèn de les pedres del mur. No s'aprecien símptomes que puguin afectar la 

seguretat i estabilitat de l'edifici, ja que durant tots els anys d’ús l'utilitat estructural ha 

estat exposada a constants càrregues i variacions garantint la seva funcionalitat fins al 

moment. La humitat no representa un problema que agreugi la resistència del conjunt, 

tan sols afecta el factor estètic i a la salubritat dels usuaris de l'edifici. 

- SOLUCIÓ HUMITATS DESCENDENTS  
 

Es tractaran les humitats de capil·laritat que pateixen els murs de mamposteria i de fàbrica 

de maó de l’habitatge de la planta baixa mitjançant la injecció de productes químics 

hidrofugants per la cara interior de les parets, mitjançant un procés de perforació amb broca 

d'entre 12 i 15 mm i amb una profunditat aproximada a 2/3 del gruix de la paret. 
 

Been located damp descendants: 

 

- Ground Floor: stone masonry wall thickness approx. 50 cm. corresponding to the 

adjacent neighboring rights, to the height of the floor of the plant. 

Given the possible causes and the route of ascent of water, it could be damp capillary at 

the bottom and old problems leaks broken sewage pipes at the top of the wall. 

- The direct impact is transmitted mortar durability problems that emerges from the stones 

of the wall. Revealed no symptoms that may affect the security and stability of the 

building, because for all the years of use the utility structure has been exposed to 

constant loads and changes guaranteeing its functionality so far. The humidity is not a 

problem that aggravate the resistance of the whole, only affects the aesthetic factor and 

the health of building users. 

 

- INTERVENTION:  
 

We try to damp capillary suffered masonry walls and brickwork of the house on the ground 

floor by injecting chemical repellents to the inside of the walls, through a process of drilling 

with drill 'between 12 and 15 mm and a depth of approximately 2/3 of the wall thickness. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 45 

A.2 ESTRUCTURA HORITZONTAL  
 

- Pèrdua de secció de suport 
Algunes parts dels forjats presenten pèrdua de secció de suport (cap) de bigueta de fusta 

del sostre sobre parets mitgeres d'obra de fàbrica. Les zones afectades són : 

- Planta Baixa. Algunes biguetes que donen suport a la paret mitgera dreta, presentant 

pèrdues parcials de secció en el suport.  Aquesta lesió, possiblement ha estat causada 

per la presència contínua d'humitat, el que va ocasionar la putrefacció per fongs o 

l'existència d'insectes xilòfags, que han debilitat la bigueta i condicionat la pèrdua de la 

capacitat resistent a través d'un canvi de les condicions de suport del forjat. 

 

- SOLUCIÓ PÈRDUA DE SECCIÓ DE SUPORT 
 

La humitat a la zona de càrrega de la bigueta de fusta ha provocat la pèrdua de la secció en 

el seu extrem, afeblint considerablement l'estructura del forjat. És per això que es procedirà a 

reconstruir la secció de l'encastament de la biga en les parets o murs mitjançant el següent 

procés: 

 1. Apuntalament de biguetes  

2. Eliminar la zona de fusta afectada mitjançant serra especialitzada de tall i deixar la 

bigueta sana. Netejar la zona de la paret on reposa la bigueta.  

3. Practicar perforacions en la direcció del suport, perpendiculars a la cara del cantell de  

la fusta.  

 4. Introduir varetes d'armadura de fibra de vidre i col·locar encofrat lateral.  

 5. Farcit amb resines i retirar encofrat després d’assecat. 

 

 
 

 

A.2 HORIZONTAL STRUCTURE 
 

Loss of support section 
Some parts of the floors have lost support section (head) wooden beam ceiling on party 

walls of masonry. The affected areas are: 

- Ground Floor. Some beams that support the right party wall, showing partial losses 

in the support section. This injury may have been caused by the constant presence 

of moisture, which caused rot fungi or insects xylophages existence, which have 

weakened the beam conditioning and loss of load-carrying capacity through a 

changing conditions wrought support. 

 

- INTERVENTION:  
 

The moisture in the cargo area of the wooden beam caused the loss of the section at its end, 

considerably weakening the structure of the floor. That is why we will proceed to rebuild the 

section of the socket of the beam on the walls or walls using the following process:  

1. Shoring beams  

2. Remove wood area affected cutting by a special saw and leave the healthy beam. Clean 

the area of the wall where the beam rests.  

3. Piercing practice management support, perpendicular to the face of the edge of the 

wood.  

4. Introduce rods fiberglass frame and place formwork side.  

5. Filled resins and remove formwork after drying. 

 

 

 
 

 



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 
 
 

 

46 

 

 

 
 

 
- Reconstrucció del revoltó 

S'adopta el projecte de reconstrucció de volta per reparar l'actual volta caiguda (revoltó 

ceràmic o volta catalana).  Es proposa la retirada de l'actual paviment, conservant-lo en un lloc 

protegit per assegurar la seva correcta conservació fins a la seva posterior col·locació, la 

demolició de la capa de compressió, la volta afectada i el fals sostre de la planta inferior. 

Posteriorment es procedirà a reconstruir la volta i a executar l'actual capa de compressió a 

base de formigó Arlita HL - 250 ancorada al forjat per fer front als esforços rasants mitjançant 

cargols barraquers, es col·locarà una malla electrosoldada unida mitjançant punts de 

soldadura als cargols barraquers de fixació. Es col·locarà el paviment original i s'executarà un 

nou fals sostre al pis inferior. 

 
- Taques de putrefacció i fongs 

Es troben biguetes de fusta amb símptomes aparents de putrefacció ( fongs ) i taques 

d'humitat. Aquestes biguetes representen les zones de: 

- Planta Baixa.  Algunes de les biguetes de fusta a les zones més properes a la persiana 

de la façana frontal i baixants sanitaris.  

 
 

 
 

 
- Reconstruction of the vault  
Adopting the reconstruction project to repair the current round of fall back (ceramic vault or 

Catalan vault). Proposes the removal of the existing pavement, retaining it in a protected place 

to ensure proper conservation until their subsequent placement demolition layer compression 

around the affected ceiling and the floor bottom.  

Later proceed to rebuild and run around the current layer compression concrete base Arlita HL 

- 250 forged anchored to the efforts to address grazing barraquers screws are placed together 

by a mesh welds screws barraquers fixing. It placed the original pavement and run a new 

ceiling at the ground floor. 

 
- Patches of rot and fungus 

Wooden beams are visible signs of rot (fungi) and moist spots. These beams represent areas: 

- Ground Floor. Some of the wooden beams in the areas closest to the front façade 

shutters and downspouts health. 

Possible causes are derived from a continuous exposure to water from broken pipes for leaks 

and lack of tightness of the front end. This type of injury can result from the presence of fungi 

and / or insects xylophages as they are in an environment favorable for the appearance of its  
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Les possibles causes vénen derivades d'una exposició contínua a l'aigua provinent de 

filtracions per trencament de canalitzacions i falta d'estanquitat del tancament de façana. 

Aquest tipus de lesió pot derivar de la presència de fongs i / o insectes xilòfags, ja que estan 

en un ambient favorable per la seva aparició  traduint les seves repercussions directes en una 

disminució de la capacitat resistent. 

- SOLUCIÓ TAQUES DE PUTREFACCIÓ I FONGS 
 
- Desbastat de les biguetes: Eliminar capes més superficials degradades per les diferents 

plagues, així com la capa protectora de pintura i vernís.  

- Tractament antixilòfags: Aplicació de tractament químic. Es procedirà a la perforació de 

les biguetes que ho requereixin, per les cares laterals i superies, amb vàlvules antiretorn  

de diàmetre 9,5 mm. els extrems encastats, si no es descobreixen, es recomana el 

tractament amb perforacions a 45º per impregnar les parts inaccessibles. Serà 

aconsellable la utilització de resines per omplir les perforacions realitzades, un cop 

s'hagi aplicat la totalitat del producte anti xilòfag. També seria interessant, sempre que 

la protecció contra el foc ho permeti, la utilització de resines per omplir fissures de les 

biguetes, d'aquesta manera s'evitaran la posta d'ous de nous individus adults de 

carambicids i corcs a les fissures i esquerdes, i alhora que s'augmentarà la consolidació 

de l'estructura. 

- Impregnació superficial: Aplicació de producte d'acabat superficial sempre de porus 

obert, ja sigui a base d'aigua o d'oli, ja que afavoreixen possibles tractaments posteriors 

de manteniment i faciliten la respiració del element de fusta. Aquest acabat superficial 

haurà de garantir una protecció necessària d'entre 1-3 mm i la seva aplicació vindrà 

determinada de la polvorització del producte a base de dissolvent orgànic sobre la fusta. 

Seria recomanable tractar tots els elements ja existents i els de nova col·locació, que 

substitueixen als danyats greument per fongs, carambicids i tèrmits, així com el seu 

manteniment preventiu curatiu de les parts sanes.  

- Deixar biguetes descobertes: Per tal d'afavorir la ventilació i facilitar la correcta 

inspecció i possibles tractaments de manteniment en visites posteriors, és recomanable 

la instal·lació de falsos sostres amb folgança entre la placa i la fusta per garantir 

ventilació. 

 
 

direct impact resulting in a decreased ability resistant. 

 

- INTERVENTION: 

 
- Roughing the joists: Remove upper layers degraded by various pests, as well as the 

protective layer of paint and varnish. 

- Antixilòfags Treatment: Apply chemical treatment. Will be drilling joists that need to 

overcome the sides and with 9.5 mm diameter valves. embedded ends, if not 

discovered, recommended treatment to 45 holes to soak the parts inaccessible. It will be 

advisable to use resin to fill the holes made once the product has been applied all anti 

xylophage. It would also be interesting, as long as the fire protection permits, the use of 

resin to fill cracks in the beams, thus avoiding the egg laying of new individuals and 

carambicids adult weevils in the fissures and cracks and at the same time that more 

consolidation of the structure. 

- Surface impregnation: Application of surface finish product always open pore, either 

water based or oil as possible treatments that promote and facilitate subsequent 

maintenance respiration wooden element. The surface finish will ensure necessary 

protection between 1-3 mm and its application will be determined by spraying the 

product based on organic solvent timber. It would be advisable to treat all existing 

elements and the new placement, which replace the severely damaged by fungi, 

termites and carambicids and preventive maintenance of healing healthy parts. 

- Let joists discovered: To promote and facilitate proper ventilation inspection and possible 

maintenance treatments in subsequent visits, we recommend the installation of false 

ceilings clearance between the plate and the wood to ensure ventilation. 

 

The roof, which is part of the plant roof of the building presents different pathologies. The 

construction of the roof is a typical "Catalan-roof" made by hounds partitions and sheets 

without sheet asphalt tile. In the course of many years, have been doing several specific 

actions but has never been one of short, efficient function does receive rain water guarantees 

no leaks. Note asphalt aluminum parts seen in many areas of minvell defects present subject, 

the fact that aluminum is exposed and be a part of walkable roof makes it very vulnerable 

punching, which used this solution is not the best. 
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El terrat, que forma part de la planta coberta de l’edifici, presenta diferents patologies. La 

construcció del terrat és el típic “terrat a la catalana”, feta amb envanets conillers i fulls de 

rajola sense làmina asfàltica. On en el decurs de molts anys, s’han anat realitzant diferents 

actuacions puntuals però mai s’ha arribat a una de definitiva, que faci eficaç la seva funció de 

rebre l’aigua de pluja amb garanties de no filtracions. Observem parts de tela asfàltica 

d’alumini vist, que en les zones del minvell presenten molts defectes de subjecció, el fet que 

estigui l’alumini al descobert i al ser una part del terrat transitable, fa que sigui molt vulnerable 

el punxament, fet que aquesta solució emprada no sigui la millor. 
 

A.3 ESCALES DEL NUCLI CENTRAL 
 

Les escales del nucli central estan en molt bon estat de conservació i no es mostra cap 

tipus de patologia existent, només el desgast per l’ús del primer tram dels esglaons i 

constructivament s’haurà de reduir l’amplada per encabir-hi la caixa d’ascensor deixant un pas 

de 0,80m en tot el tram d’escala. 

 
B. TANCAMENTS 

 
B.1 FAÇANA PRINCIPAL 

 
La façana de la Rambla de Sant Ferran (nord) – forma part dels edificis d’interès històric 

de la ciutat. Dins del Pla Especial de Protecció PEP li correspon el número 79 amb un nivell de 

protecció 3 – està estucada amb algun dibuix geomètric i lineal en la zona de les obertures. Els 

balcons, les balconeres i finestres tenen unes peces artificials que actualment algunes estan 

trencades i presenten patologies a causa de factors climatològics i altres factors. En la zona de 

balcons les baranes existents són de ferro i estan oxidades, algunes més que altres 

principalment en les zones d’entrega entre els elements metàl·lics i la pedra artificial. Una de 

les parts que necessita més reparació és l’estucat, ja que amb la pol·lució atmosfèrica 

(contaminació dels cotxes i coloms entre altres coses) ha provocat que en el decurs de molts 

anys aquest estigui molt castigat presentant moltes patologies de manera que actualment el 

seu color sigui negrós i brut. 

S'observen minifissures (inapreciables a simple vista) de separacions inferiors a 1 mm en 

trobades de voladís amb cornises i en revestiment, propis de la degradació del material 

d'acabat (base de calç aèria amb pols de marbre). Aquestes lesions són pròpies de dilatacions 

tèrmiques dels materials i s'han considerat no estructurals. 

 

A.3 MAIN STAIRS 
 
The main stairs are in very good condition and does not show any pathology exists only 

attrition due to the use of the first section of steps. Constructively should be reduced width to 

accommodate the lift box leaving a passage of 0.80 m along all the stairs. 

 
B. WALLS 

 
B.1 MAIN FAÇADE 
 

The façade of the Rambla de Sant Ferran (north) - part of the historic buildings in the city. 

Within the Special Protection Plan PEP number 79 corresponds with a protection level 3 - is 

stuccoed with a geometric and linear in the area of the openings. The balconies, the balconies 

and windows have some artificial parts that are broken and have now some diseases due to 

climate factors and other factors. In the area of existing balcony railings and iron are oxidized, 

some more than others mainly in the areas of delivery between the metallic elements and 

artificial stone. One of the parts that need more repair is coated, as with air pollution (pollution 

from cars and doves among other things) has caused in the course of many years, this is very 

punishable presenting so many diseases now its color is blackish and dirty. 

Observed minifissures (imperceptible to the naked eye) separations of less than 1 mm in 

meetings with cornices and eaves lining, own degradation finishing material (Aerial lime base 

with marble dust). These lesions are characteristic of thermal expansion of the materials and 

are considered non-structural. 

There have been landslides materials that make up the lining of the façade, in most cases 

agreeing encounters with cornices, slab overhangs, eaves, etc.. These landslides were 

possibly caused by rupture and disintegration of the material covering the basic structural 

façade, continuous exposure to atmospheric phenomena (rain water, solar radiation, wind ...) 

and the aging of the coating itself. 

Locate events as stains, soiling and generating presence of moisture on the front and focus 

of moisture and deposit particles from the atmospheric dust, mold and mildew, bird droppings 

and patinas. This injury is not structural pathology, although alter the aesthetic appearance. 

Presence of disintegration and erosion generally façade, destroying part of the same 

elements and creating disunity among the components of the materials. The wear is found 

mainly in the bottom of each plant, at the height of the corresponding projection. On the ground 

floor of this façade is affected by injury. 
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S'han produït despreniments dels materials que conformaven el revestiment de la façana, 

en la majoria dels casos coincidint en trobades amb cornises, lloses de voladiu,  ràfecs, etc. 

Aquests despreniments han estat possiblement provocats per trencament i disgregació del 

material de cobriment a l'element estructural de façana,  exposició contínua als fenòmens 

atmosfèrics (aigua pluvial,  radiació solar,  vent...  ) i el mateix envelliment del revestiment. 

Es localitzen manifestacions en forma de taques, generant embrutiment i presència 

d'humitat a la façana, així com focus d'humitat i dipòsit de partícules procedents del pols 

atmosfèrica,  fongs i floridura,  pàtines i excrement d'aus. Aquesta lesió no es tracta d'una 

patologia estructural, si bé altera l'aspecte estètic. 

Presència de disgregació i erosió en general en façana, destruint parcialment elements de la 

mateixa i creant desunió entre components dels materials. El desgast es localitza sobretot a la  

part inferior de cada planta, a l'altura de la volada corresponent. A la planta baixa, part de 

façana es troba afectada per aquesta lesió. 

Focus d'humitats i fongs de putrefacció en façana, amb vegetació en alguns punts amb 

poca presència de llum natural, com racons i cantonades, sota voladissos i ampits,  trobades 

amb fusteria i elements ornamentals, etc. Afecten la coloració original del revestiment. 

Degradació i decoloració de l'aspecte general de façana,  provocat per agents externs com 

la contaminació,  els excrements d'aus i l'erosió atmosfèrica. Es manifesten sobre el pla de 

façana amb descamació de la superfície d'acabat (escates saltejades) i alteració física del 

material (pèrdua de cohesió entre les diferents capes de materials que conformen el 

revestiment.  

Envelliment de la fusteria de fusta i atac biològic sobre ella. 

- SOLUCIÓ NETEJA I RECONSTRUCCIÓ FAÇANA 
 

Neteja de la façana 
 
Façana principal correspon a la façana de la Rambla de Sant Ferran en la qual es 

realitzarà una neteja general de tota la façana amb aigua a pressió per treure la pol·lució i obrir 

el porus del parament. Obrir els ancoratges de la barana metàl·lica, sanejar la part encastada i 

donar un neutralitzador d’òxid per tornar-la a collar amb morter, treure tot l’òxid de la resta de 

la barana. Fer un repàs general a la façana col·locant mallatex a les fissures si fos necessari. 

Acabar la façana amb dues capes de pintura, prèvia capa imprimació, amb pintura de la 

casa Sikkens o similar. Pintar les baranes metàl·liques i reixes amb pintura tipus oxidron. 

 

Focus of damp and rot fungi in front, with plants in places with little presence of natural light 

and nooks and corners, under ledges and overhangs, meetings with carpentry and decorative 

elements, etc.. Affecting the original color of the coating. 

Degradation and discoloration of the general appearance of the façade, caused by external 

agents such as pollution, bird droppings and atmospheric erosion. Manifest on the plane with 

peeling façade surface finish (flakes sauteed) and physical alteration of the material (loss of 

cohesion between the different layers of materials that make up the lining. 

Aging woodwork and biological attack on it. 

 
- FAÇADE CLEANING SOLUTION AND RECONSTRUCTION:  
 
Cleaning the façade 

 
Corresponds to the main front façade of the Rambla de Sant Ferran in which there will be a 

general cleaning of the entire façade with water pressure to remove pollution and open the 

pores of the household. Open anchors the metal railing, recessed and clean the rust neutralizer 

to give it back collar mortar, remove all rust from the rest of the railing. Make a general review 

on the front mallatex placing the cracks if necessary.  

End façade with two coats of paint, primer coat prior, paint the house Sikkens or similar. 

Painted metal railings and gates painted oxidron type. 

All artificial stone is cleaned with micro projection finished with two layers repellents. 

 
Reconstruction of moldings 

 

For the reconstruction of moldings will take measurements and proportions of which still 

exist and are kept in good condition, and charge a workshop, clay modeling of both new pieces 

and then make plaster molds, a piece (lost mold) to fill after removing the mud, taken with 

polyester resin with inorganic pigments, forming to dump a thin layer. 

After this, we placed bands of glass fiber reinforcement in areas where embedded steel 

threaded rods which attach the brackets to the back wall, and after that, a second layer resin 

which added Arlit to get thicker with minimum weight. Simultaneously placed the bars 

mentioned above, after the hardening of the resin filled the cracks with epoxy. 

 

 

 



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 
 
 

 

50 

Tota la pedra artificial és netejarà amb micro projecció acabat amb dues capes 

hidrofugants. 

 
Reconstrucció de motllures 

 

Per a la reconstrucció de motllures es prendran mides i proporcions de les que encara 

existeixen i es conserven en bon estat, i s'encarregaran a un taller, el modelat amb fang de 

noves peces per després realitzar sengles motlles d'escaiola, d'una sola peça (motlle perdut), 

que ompliran després de retirar el fang, amb resina de polièster tinguda amb pigments 

inorgànics, formant, per volteig una fina capa. 

Després d'aquesta, es col·locaran bandes de reforç de fibra de vidre a les zones on 

s’incrustaran les barres d'acer roscades amb què subjectar de nou les mènsules a la paret, i 

després d'això, una segona capa de resina a la qual s'afegirà arlita per aconseguir major gruix 

amb el mínim pes. Simultàniament es col·locaran les barres abans assenyalades, i després de 

l'enduriment de la resina s'ompliran les escletxes amb resina epoxi. 

 

Cosit d'esquerdes i reblert de juntes 
 

Pel cosit d'esquerdes s'utilitzarà una vareta roscada de 8 mm i de 25 cm de llarg, previ 

trepant dels forats, evitant les juntes i buscant els maons. S'adheriran amb resina epoxi i es 

taparan posteriorment amb morter resinós sense retracció. 

Les fissures, s'ompliran amb morter tixotròpic sense retracció, més adequat per evitar que 

es tornin a produir, després es col·locarà malla tipus mallatex ancorada mecànicament al 

suport per a la posterior embegut en el morter de falseig. 

 

Reconstrucció de l'ampit superior 
 

A la part superior de l'ampit, es col·locaran escopidors ceràmics de doble goteró a dues 

aigües que asseguraran l'estanquitat i estabilitat del mur. Posteriorment es revocarà el mateix, 

per la part exterior, amb morter de calç aèria i sorra fina. Aquest morter es pintarà del mateix 

color que les cornises amb dues capes de pintura al silicat. 

 

 
 

Sewn filling cracks and joints 
 

By stitching cracks use a threaded rod of 8 mm and 25 cm long, previous drill holes, 

avoiding looking bricks and boards. Stick with epoxy resin and then cover with resinous mortar 

without retraction. Fissures, filled with thixotropic mortar without retraction appropriate to 

prevent recurrence, then placed mesh type mallatex anchored mechanically support for 

subsequent embedded in fake mortar. 

 

Reconstruction of the upper sill 
 

At the top of the sill is placed leaky gutters ceramic double gabled ensure that tightness and 

stability of the wall. Later revoked it, the outside with lime mortar and sandy air. This mortar is 

painted the same color as the cornices two silicate layers of paint. 

 
Removal of foreign objects 

 

It will be necessary to remove the chisel and drill both metallic elements outside façade as 

nails, wire, lead pipes and the remains of cement and mortar patches applied to cover damage 

or holes, especially on the sill ground floor. 

 
Sanitized façade 

 

The next step in the process will be based on plans and proposed degradation, mark 

directly in front to remove all mortars with manual means, chop them completely until you reach 

the wall. 

 

Reconstruction of elements and cornices 

 

Ledges in very degraded completely removed the stucco that covered, as well as tile top 

and they were all loose bricks. After cleaning shall be rebuilt also reused bricks, missing parts 

taken without mortar shrinkage. 

The top will be regularized first resinous mortar to obtain a continuous surface and slope to 

drain, then placed tiles with double dropper, embedded in the sill for better sealing. 

To prevent pigeons are put back on the ledge, the problems that entails, are placed anti-pigeon  
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Eliminació d'elements aliens 
 

Serà necessari eliminar amb cisell i trepants tant els elements metàl·lics aliens a la façana, 

com claus, filferros, tubs de plom i com les restes de ciment i morters dels pegats aplicats per 

tapar destrosses o forats, sobretot en l'ampit de la planta baixa. 

 

Sanejat de la façana 
 

El següent pas en el procés, serà, a partir dels plànols de degradacions i de proposta, 

marcar directament a la façana tots els morters que s'eliminaran per, amb mitjans manuals, 

picar-los completament fins a trobar el mur. 

 

Reconstrucció d'elements i cornises 
 

En cornises molt degradades, s'eliminarà completament l'estuc que la cobria, així com les 

rajoles de la part superior i tots els maons que es trobessin despresos. Després de netejar es 

procedirà a reconstruir també amb maons reaprofitats, les parts que faltaven agafades amb 

morter sense retracció. 

La part superior es regularitzarà primer amb morter resinós per obtenir una superfície 

contínua i amb pendent per al desguàs, després es col·locaran rajoles amb doble goteró, 

encastades en l'ampit per a una millor estanqueïtat. 

Per evitar que els coloms es posin de nou en la cornisa, amb els problemes que això 

comporta, es col·locaran dispositius anti coloms de doble punxa sobre les rajoles. La part 

inferior s’estucarà de nou amb morter de calç tradicional, primer bastard per regularitzar la 

superfície i després fi, en dues capes. 

 

Reintegració d'elements petris 
 
La reparació de les pedres de les llindes i lloses dels balcons, danyats tant per l'acció de 

l'home com accidental, s’efectuarà aplicant sobre la zona a reconstruir una capa de morter 

sense retracció, amb reforç de fibra de vidre, a fi d'assegurar l'adherència del material, per 

posteriorment acabar amb una capa de morter de reintegració acolorit amb pigments 

inorgànics per assemblar-ho a la pedra circumdant. 

 

devices double click on the tiles. The bottom s'estucarà again with traditional lime mortar, first 

bastard to regularize the surface and then finally into two layers. 

 

Reintegration of stone elements 
 

Repairing stone lintels and slabs of balconies, both damaged by the action of man as 

accidental, will be applied over the area to reconstruct a layer of mortar without retraction 

reinforced fiberglass to ensure adherence of the material, later finishing with a layer of mortar 

reintegration colored with inorganic pigments to resemble stone surrounding it. 

Bigger surface structure previously will be made steel rods embedded in the stone with 

epoxy resin two components serve to encourage new rebuilt piece by its size and weight it can 

hold otherwise . 

 
Stone cleaning and sealing 

 

Inside the lintels that were painted in lime and water, they had created a hard crust, remove 

the paint with chisel and hammer, as it is detached from the stone. Having thus eliminated most 

of the paintings, the stone will be cleaned with low pressure water and soft brushes, especially 

in the lower slabs, where there were large carbonate crusts of dirt. 

Once cleaned the stone slabs s'impermeabilitzaran balconies with two coats of epoxy paint 

of the same color of the stone. This will also prevent the outcrop soluble salts to the bottom of 

the slabs. 

 
Reconstruction of the finished crane 

 

Once sanitized utensils, s'enfoscaran parts chopped off with a lime mortar and marble sand 

in proportion 1:3'5 and a thickness of 1 cm, after which it shall provide a second layer of mortar 

, this time in 1:3 ratio of lime and marble dust and a thickness of 2 mm wear it to be completely 

smooth. To achieve the desired color is painted on fresh plaster with lime taken with color 

pigment and natural Siena happen again plain to fill the pores, removing the excess. Thus we 

have already prepared for painting stucco, which will also cool, inorganic pigments diluted in 

lime water. 

In areas where plaster has only missed the final after moisturize the wall, only apply the 

plaster layer marble dust and lime, along with painted. Once respassada entire façade will  
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Els de més superfície es realitzarà prèviament una estructura de varetes d'acer incrustades 

a la pedra amb resina epoxi de dos components que serveixi d'ànima a la nova peça 

reconstruïda que per la seva grandària i pes no es podrà subjectar d'una altra manera. 

 
Neteja i impermeabilització de la pedra 

 

A l'interior de les llindes que es trobaven pintades amb pintures a la calç i l'aigua, que 

havien generat una crosta dura, s'eliminarà la pintura amb cisell i martell, ja que es troba 

despresa de la pedra. Un cop eliminades d'aquesta forma la major part de les pintures, es 

netejarà la pedra amb aigua a baixa pressió i raspalls tous, sobretot a la part baixa de les 

lloses, on hi havia grans crostes de brutícia carbonatades. 

Un cop netejada la pedra s'impermeabilitzaran les lloses dels balcons amb dues capes de 

pintura epoxi del mateix color de la pedra. D'aquesta manera s'evitarà també l'aflorament de 

sals solubles per la part inferior de les lloses. 

 

Reconstrucció dels acabats de façana 

 

Un cop sanejat el parament, s’enfoscaran les parts picades amb un morter de calç apagada 

i sorra de marbre en proporció 1:3’5 i amb un gruix d'1 cm, després del qual es procedirà a 

donar una segona capa de morter, aquesta vegada en proporció 1:3 de calç i pols de marbre i 

un gruix de 2 mm que es lluirà fins a quedar completament llis. Per aconseguir el color desitjat 

es pintarà l'arrebossat en fresc amb calç tinguda amb pigment color siena natural i es tornarà a 

passar la plana per omplir els porus, eliminant el sobrant. D'aquesta manera tindrem ja l'estuc 

preparat per a pintar, el que es farà també en fresc, amb pigments inorgànics diluïts en aigua 

de calç. 

A les zones on només s'ha perdut l'arrebossat final, després d’humectar la paret, s'aplicarà 

únicament la capa d'arrebossat de pols de marbre i calç, juntament amb el pintat de color. Un 

cop respassada tota la façana, serà necessari brunyir els morters per aconseguir la brillantor 

característics dels estucs planxats, i per altra banda també haurem d'aconseguir un efecte de 

"vell" sobre els mateixos, tot això aconseguint-ho a través de l'aplicació amb espart de la calç 

tinguda que haurem utilitzat abans i fregat fortament fins que apareix la brillantor. D'aquesta 

manera a més s'aconseguirà tapar els porus i fer més impermeable el morter. 

 

 

require burnishing mortars to achieve brightness characteristic of stucco pressed, on the other 

hand we also achieve an effect of "old" on them, all making it through the Esparto application of 

lime held that we used before and grazed heavily until gloss appears. This will be achieved 

also clog pores and make the mortar waterproof. 

 

Treatment of iron and forges 
 

Anchors balcony railings that are in poor condition, rusty and exfoliats be removed by cutting 

them and replacing them with iron plates treated with antioxidant embedded in the wall and 

welded to the rails. Later brushed metal brushes all the forges in order to remove rust and 

traces of paint and enamel paint with both hands synthetic antioxidants with iron particles, 

oxiron type. 

 
Strengthening spots 

 

The slabs, pillars and lintels boxes blinds, window frames and doors, and ultimately changes 

the plan or household equipment, cranes are areas that accumulate a significant tensions, thus 

increasing the risk of cracking. To help counter these pressures coating is reinforced by placing 

a mesh Armand fiberglass grid of 10 mm or less. The linear minimum tensile strength of the 

warp or weft should be 125 daN / 5 cm. 

 

B.2 REAR FAÇADE 
 

Rear façade (south) is stuccoed with a geometric and linear in the area of the openings. The 

balconies, the balconies and windows have some artificial parts that are broken and have now 

some diseases due to climate and other factors. 

Standard damp lower façade on the ground floor. 

Cracks originated about 5mm. thick oblique direction, coincide origin at the ends of the 

openings architectural wall façade (fulcrum of the threshold). 

Stains, efflorescence tank and bird droppings on the top front of the plane of the roof. 

Oxidation and corrosion of metal railings behind cantilever rear façade, affecting the security 

and stability of the whole. 

Presence of disintegration and erosion generally façade elements partially destroying it and 

creating disunity among the components of the materials. 
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Tractament de ferros i forges 
 

Els ancoratges de les baranes dels balcons, que es troben en mal estat, oxidats i exfoliats, 

s'eliminaran tallant-los i substituint-los per platines de ferro tractades amb antioxidant, 

encastades en el mur i soldades a les baranes. Posteriorment es raspallaran amb raspalls 

metàl·lics totes les forges a fi d'eliminar l'òxid i les restes de pintura i es pintaran amb dues 

mans d'esmalt sintètic antioxidant amb partícules de ferro, tipus OXIRON. 

 

Reforç punts conflictius 
 
Els forjats, pilars i llindes, caixes de persianes, marcs de finestres i portes, i en definitiva 

els canvis de pla o de material al parament, són zones de façana que acumulen de manera 

important les tensions, amb la qual cosa s'incrementa el risc de fissuració. Per ajudar al 

revestiment a contrarestar aquestes tensions, es reforçarà col·locant una malla de Armand de 

fibra de vidre de 10 mm de reticula com a màxim. La resistència lineal mínima a tracció de la 

trama o de l'ordit ha de ser de 125 daN / 5 cm. 

 

B.2 FAÇANA POSTERIOR 
  

La façana interior (sud) està estucada amb algun dibuix geomètric i lineal en la zona de les 

obertures. Els balcons, les balconeres i finestres tenen unes peces artificials que actualment 

algunes estan trencades i presenten patologies a causa de factors climatològics i altres. 

S'aprecien humitats en part inferior de façana, en planta baixa. 

S'han originat fissures d'aproximadament 5 mm. de gruix en direcció obliqua, coincidint 

l'origen en els extrems de les obertures arquitectòniques de la paret de façana (punt de suport 

de la llinda).  

Taques, eflorescències i dipòsit d'excrements d'aus a la part superior del pla de façana de 

l'última planta. 

Oxidació i corrosió de baranes metàl·liques que conformen la volada de façana posterior, 

afectant la seguretat i estabilitat del conjunt. 

Presència de disgregació i erosió en general en façana  destruint parcialment elements de la 

mateixa i creant desunió entre components dels materials. 

 

 

Look weathered, eroded and very poor aesthetic impact. The back wall has been exposed to 

atmospheric phenomena without any treatment or preventive maintenance. 

The wrought iron railings with wrought separation presented the subject with separations 

holes embedded in the structure of iron and rusted sections and start the process of corrosion. 

There are elements outside the façade wires, nails, patched cement, copper pipes, 

installation of ventilation obsolete. 

 

- INTERVENTION: 
 

The rear façade corresponds to the inside of the front courtyard. As in the front of the 

Rambla de Sant Ferran process will also clean up the entire front, remove the lining inside the 

galleries plaster respecting the central pillar.  

Remove the hurdle roof galleries due to its poor condition. And finally remove the stucco and 

plastering the ground floor of the building.  

After making all the Repassos entire façade is clean and come to earth type monolayer 

coating fiber incorporated Cemarksa Weber respecting the maximum cutting the original and 

existing cornice wrought in the balcony, placing Rajoleta breakwater that diverts water from the 

ceiling.  

Plasterboard is placed in the ceilings of the galleries, to replace the existing encanyissat.  

As for the rails, after scratching, finished with synthetic paint in two coats. 

 

B.3 YARDS 
 

The interior layout of the building are two courtyards. The walls of the courtyards have a look 

degradation and poor condition in all its stucco which in turn affects all openings. 

Its vertical wall is damaged parts with obvious risk of falling and crumbling plaster parts of the 

courtyards. 

Partial ruptures are installing sanitation (drains power) with the consequent loss of water on the 

walls closing. 

Are holes in the wall of the courtyard plan that have not been sealed properly after opening 

passage facilities (tubes Smoke, entry pipe, downpipes output). 

Discharging the timber yards are mostly wood. In some points of contact with the walls of the 

exhibited items, are located between supports separation of the two parts, produced by 

movement and desquadrament the woodwork. In the two courtyards of existing lights, the  
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Aspecte degradat, erosionat i impacte estètic molt deficient. La façana posterior ha estat 

exposada a fenòmens atmosfèrics sense cap tipus de tractament preventiu ni manteniment. 

Les baranes de ferro forjat presenten desvinculacions amb el forjat que la subjecta, amb 

separacions en els orificis encastats de l'estructura de ferro i amb trams oxidats i inici de 

procés de corrosió.  

Hi ha elements aliens a la façana com filferros, claus, apedaçats de ciment, tubs de coure, 

instal·lacions de ventilació obsoletes. 

- SOLUCIÓ NETEJA I REPARACIÓ 
 

La façana posterior correspon a la façana interior del pati d’illa. Igual que en la façana de la 

Rambla de Sant Ferran també es seguirà el procés de sanejar la totalitat de la façana, treure el 

revestiment de l’interior de les galeries de guix respectant el pilar central. Retirar el sostre 

d’encanyissat de les galeries degut al seu mal estat. I finalment treure l’estuc i arrebossat de la 

planta baixa de l’edifici. 

Un cop fets tots els repassos i sanejar tota la façana és procedirà a fer el revestiment de 

monocapa tipus Terra amb fibra incorporada de Weber Cemarksa, respectant el màxim el 

especejament original, i la cornisa existent en el forjat de les balconeres, col·locant una rajoleta 

de trencaaigües que desvia les aigües del sostre.  

És col·locarà pladur en el sostres de les galeries, per a suplir l’encanyissat existent.  

En quant a les baranes, previ rascat, s’acabaran amb pintura sintètica a dues capes. 

 

B.3 PATIS 
 

En la distribució interior de l’edifici apareixen dos celoberts. Les parets dels celoberts 

presenten un aspecte de degradació i molt mal estat en tot el seu estucat que alhora també 

afecta a totes les obertures. 

El seu parament vertical està danyat amb parts evidents de risc de caiguda i enfonsament 

de parts d’arrebossat dels celoberts. 

Es troben trencaments parcials de la instal·lació de sanejament (baixants centrals) amb la 

consegüent pèrdua d'aigua sobre les parets de tancament. 

Es troben orificis en el pla de paret del pati que no s'han segellat correctament després de 

l'obertura per pas d'instal·lacions (tubs d'extracció de fum, entrada de canonades, sortida de 

baixants verticals). 

exterior consists of frames, leaves and most painted wooden shutters. Currently exterior by 

reason of years of operation, has a state of wear and most of the blinds do not work guides are 

rusted metal. It is proposed to change it all. 

Observed as large parts missing and cracked plaster, with small cracks and danger zones of 

detachment. 

 

- INTERVENTION: 
 
As for the interior yards or courtyards, there will be a chipped areas most damaged by later 

to do a review of all the existing plaster mixed with a water-repellent mortar made the work 

completed swirls. Finally apply a paint finish, consisting of two layers of diluted white paint and 

two white plastic. 

 
C. ROOF 

 
C.1 PASSABLE ROOF 
 

The roof is part of the plant roof of the building presents different pathologies. The 

construction of the roof is a typical "Catalan-roof" made envanets hounds and sheets without 

sheet asphalt tile. Where in the course of many years, have been doing several specific actions 

but has never been one of short, efficient function does receive rain water guarantees no leaks. 

Note parts of asphalt aluminum sight in many areas of the defects present minvell subject, the 

fact that aluminum is exposed and be a part of walkable roof makes it very vulnerable 

punxament, which used this solution is not the best. Also the whole issue of iron railings, as 

well as of solid work, and chimneys should be reviewed in general as mentioned above. 

Wrought iron railings in startup process of corrosion. Serious deterioration of the waterproofing 

of this rooftop parties detached from its support and missing points which greatly increases the 

risk of leaks. 

This ground cover if they find iced water tanks which operate to supply water to each house 

type "pen." That means low water by gravity and the absence of lobbying, can not give the 

current facility performing the various machines dishwashers, washing machines, showers, 

sinks and laundry housing. 

On this floor there are also individual telecommunications antennas, installation now totally 

obsolete. TV antenna mast and ancillary support facilities for telecommunications, with profiles 

of bent metal and wiring disconnected. 
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Les fusteries que aboquen als patis són majoritàriament de fusta. En alguns punts de 

trobada dels elements exposats amb les parets, es localitzen desvinculacions entre suports de 

les dues parts, produït pel moviment i desquadrament de la fusteria de fusta. En els dos patis 

interiors de llums existents, la fusteria exterior està formada per bastiments, fulles i persianes 

la majoria de fusta pintades. Actualment la fusteria exterior per motiu dels anys de 

funcionament, presenta un estat de desgast i la majoria de les persianes no funcionen per que 

les guies metàl·liques estan oxidades. Es proposa canviar-la tota. 

S'observen grans parts d'arrebossat ja inexistents i esquerdats, amb petites zones de 

fissures i perill de despreniment. 

- SOLUCIÓ PATIS 
 

Pel que fa als patis interiors o celoberts, es farà un repicat de les zones més malmeses per 

a poder posteriorment fer un repàs de tot l’arrebossat existent amb un morter hidròfug mixt 

elaborat a l’obra acabat remolinat. Finalment s’aplicarà un acabat de pintura, formada per dues 

capes de fons diluïdes i dues amb pintura plàstica de color blanc. 

C. COBERTA 

 
C.1 TERRAT TRANSITABLE 

 
El terrat que forma part de la planta coberta de l’edifici, presenta diferents patologies. La 

construcció del terrat és el típic “terrat a la catalana”, fet amb envanets conillers i fulls de rajola 

sense làmina asfàltica. On en el decurs de molts anys, s’han anat realitzant diferents 

actuacions puntuals però mai s’ha arribat a una de definitiva, que faci eficaç la seva funció de 

rebre l’aigua de pluja amb garanties de no filtracions. Observem parts de tela asfàltica 

d’alumini vista, que en les zones del minvell presenten molts defectes de subjecció, el fet que 

estigui l’alumini al descobert i al ser una part del terrat transitable, fa que sigui molt vulnerable 

el punxament, fet que aquesta solució emprada no sigui la millor. També tot el tema de les 

baranes de ferro, així com les de obra massissa, i xemeneies s’hauria de fer un repàs en 

general tal i com ja s’ha comentat anteriorment. Baranes de ferro forjat en procés d'inici de 

corrosió. Deteriorament greu de la impermeabilització de l'esmentada terrat, amb parts  

 

 

 

- INTERVENTION: 
 
Repairing the Roof 

 
The existing roof construction system consists of a proper warm in summer. The floor deck, 

ceramic tile, roofing felt is lined in aluminum acts as "umbrella." Ceramic tile is supported 

envanets on the floor rooftop deck. They are finished with impermeable layer of bituminous 

paint applied on acrylic tile types, making mortar of lime and sand. This type of cover receives 

the kind of "cover Catalan." The roof is flat and practicable, forming a gable slope of 15% and 

collect the same 2 sinks placed in corners of the building. 

This solution was based on the creation of a board waterproof tablet, which today no longer 

provide the service of protection against moisture filtration. Ventilation, however, is guaranteed 

thanks to continuous openings around the perimeter and through the hollow triangular façade 

(façade plastered) or rectangular (brick façade). As with any flat roof, supported by the same 

physically separated from it, so that it can expand and contract freely. So in the perimeter there 

is a protection camera, attached to the vertical wall. Thus not transmitted drives to kiss. The bib 

as a breakwater, is made tile and ends in the bottom with a dropper, so that the water falls to 

the outside of the cover, not the camera. The perimeter is finished with this bib. 

As with any roof maintenance must be continuous because there is no consideration of 

pathological problems. After making a visual check of the waterproofing, sinks, drains, etc.. It 

has been determined that no additional waterproofing tile in Catalan (not necessary if kept 

properly) or isolation, beyond a ventilated chamber (which provides sufficient isolation). 

That is why determining the incorporation of greater insulation in the roof to keep the building 

system used to ensure high levels of comfort that until recently were sufficient. 

The training system has yet to have a sufficient cohesion and stability to the mechanical and 

thermal solicitations, and its constitution must be appropriate for the setting of the receipt or 

other components. Values that satisfy these conditions depend on the material establishing the 

training solution pending. 

 
Passable Roof 
 

Proceed to remove all the asphalt aluminum current and the last piece of tile and make the 

construction process as follows: 

- Layer with preparatory mortar slope to downspouts. 

- Placing an EPDM waterproofing membrane on a non-woven fabric. 
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desenganxades del seu suport i punts inexistents on el risc de filtracions augmenta 

considerablement. 

En aquesta planta de coberta si troben els quartos dels dipòsits d’aigua, que funcionen per 

subministrar a cada habitatge aigua tipus “pluma”. Això vol dir que baixa l’aigua per gravetat i 

al no disposar de grup de pressió, no pot donar l’actual instal·lació un bon rendiment a les 

diferents màquines de rentaplats, rentadores, dutxes, aigüeres i safareig dels habitatges.  

En aquesta planta també existeixen les antenes de telecomunicacions individuals, 

instal·lació actualment totalment obsoleta. Màstil d'antena de TV i suport d'instal·lacions 

auxiliars de telecomunicació, amb doblegats dels perfils metàl·lics i cablejat desconnectat. 

- SOLUCIÓ REPARACIÓ DE LA COBERTA 
 

Reparació de la Coberta 
 

La coberta existent està formada per un sistema constructiu propi de climes càlids a l'estiu. 

El paviment de coberta, de rajola ceràmica, està forrat de tela asfàltica d’alumini que actua 

com "para-sol". La rajola ceràmica està recolzada en envanets sobre el forjat de coberta de 

l'últim pis. Estan acabades amb capa impermeabilitzada de pintura bituminosa tipus acrílic 

aplicada sobre rajola, presa amb morter de calç i sorra. Aquest tipus de coberta rep la tipologia 

de "coberta catalana". La coberta és plana i practicable, formant un pendent a dues aigües del 

15% i recollida de les mateixes per 2 embornals col·locats en cantonades de l'edifici. 

Aquesta solució va ser basada en la creació d'un tauler impermeable, de rajola, que a dia 

d'avui, ha deixat de prestar el servei de protecció davant humitats de filtració. La ventilació, 

però, està garantida gràcies a les obertures contínues en tot el perímetre i façana mitjançant 

els buits triangulars (façana arrebossada) o rectangulars (façana de maó). Com en tota coberta 

plana, el suport de la mateixa està físicament separat d'ella, perquè pugui dilatar i contraure 

lliurement. Per això en tot el perímetre es disposa d'una protecció de la camara, fixada a la 

paret vertical. D'aquesta forma no es transmeten empentes als petos. El pitet, com un 

trencaaigües, està format per rajola i es remata en la seva part inferior amb un goteró, perquè 

l'aigua caigui a l'exterior de la coberta, no en la càmera. Tot el perímetre està acabat amb 

aquest pitet. 

Com en qualsevol coberta, el manteniment ha de ser continu perquè no es produeixin 

problemes patològics de consideració. Després de realitzar la revisió visual de la 

impermeabilització, dels embornals, baixants, etc. S'ha determinat que no té  

- Finished with a piece of tile and sheet amorterada rustic tile type tile grouting 

exterior with suitable material and with the same system and equipment, training of 

all minvells in the area of the roof. 

- Previously be reviewing chimney-caps, as well as the perimeter walls and railings, 

sanding and coat with waterproof mortar, whenever necessary. 

 
D. FACILITIES INDIVIDUAL AND COLLECTIVE 
 
D.1 WATER HEALTH NETWORK 

 

The hot water is supplied through separate branches from roof where it is stored in various 

repositories community. The installation therefore does not meet the requirements for separate 

installation of counters and also the material throughout, is galvanized steel with a minimum 

protection to corrosion (a primer) and iron pipes in some points of consumption. Not guarantee, 

in general, output pressure of the water at the point of consumption, much lower than the 10 

and 15 taps for mca mca heaters. 

As for the domestic hot water consumption points do not exceed the average temperature of 

35ºC (requires a temperature between 45°C and 50°C). The connection runs underground for 

Basement floor and seems to be protected by a concrete box. The branches amounted to 

covered side yard and central heaters and are independent in each house (by regulation 

should be centralized in a room set aside for this.) 

The installation takes place inside, in most homes, superficially for walls and ceilings, leaving 

a view to sanitary pipes that are old and outdated state. In general, the installation of cold water 

and hot water does not provide sufficient guarantees safety and functionality of the building, in 

breach of the regulations CTE HS4 "water supply" and other mandatory at UNE. 

No individual water meters, as described above. In general the installation of water and of 

individual housing if I should do a review. 

The ground cover contains the iced water tanks which operate to supply water to each 

house type "pen." That means low water by gravity and the absence of lobbying, the current 

facility can not give good performance on different machines dishwashers, washing machines, 

showers, sinks and laundry housing. 
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impermeabilització afegida a la rajola catalana (no és necessari si aquest es conserva 

adequadament) ni aïllament, més enll d'una camara ventilada (que aporta suficient aïllament). 

És per això que es determina la incorporació de majors aïllaments a la coberta perquè el 

sistema constructiu emprat segueixi garantint uns nivells de confort que fins fa poc eren 

suficients. 

El sistema de formació de pendents ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient davant les 

sol·licitacions mecàniques i tèrmiques, i la seva constitució ha de ser adequada per al rebut o 

fixació de la resta de components. Els valors que satisfan aquestes condicions depenen del 

material constitutiu de la solució de formació de pendents. 

 

Terrat Transitable 
 

Es procedirà a retirar tota la tela asfàltica d’alumini actual, així com l’últim full de rajola i fer 

el procés constructiu següent:  

- Capa de morter preparatori amb pendent fins als baixants. 

- Col·locació d’una membrana d’impermeabilització EPDM, sobre un teixit no teixit. 

- Acabat amb un full de rajola rústica amorterada i un full de rajola tipus gres 

exterior rejuntada amb material adequat i amb el mateix sistema i material, formació 

de tots els minvells a la zona del terrat. 

Prèviament s’haurà de fer un repàs de les xemeneies-barrets, així com les baranes i parets 

perimetrals, escatar i arrebossar amb morter hidròfug, sempre que sigui necessari. 

 
D. INSTAL·LACIONS COL·LECTIVES I INDIVIDUALS 

 
D.1 XARXA D'AIGUA SANITÀRIA  
 

L'aigua sanitària es subministra a través de ramals independents des de coberta, on 

s'emmagatzema en diversos dipòsits comunitaris. La instal·lació per tant no compleix amb els 

requisits d'instal·lació independent dels comptadors i a més el material en tot el seu recorregut 

és d'acer galvanitzat, amb una protecció mínima a la corrosió (una capa d'imprimació) i de 

canonades de ferro en alguns punts de consum. No garanteix, en general, una pressió de 

sortida de l'aigua en els punts de consum, molt inferior als 10 mca per a aixetes i 15 mca per 

escalfadors. 

D.2 NETWORK EVACUATION 

 

Regarding sanitation, the general building downspouts have some flaws. The rooftop 

rainwater downpipes have water leaks in homes rooftop. Seen by a passing down the inner 

façade (courtyard island) and which also collects rainwater and drainage of water from the 

kitchen, there is very small section is intended for the use and as the material is impaired in 

some points. As for the delivery of the sewage drains passing through the basement of the 

building (apartment on the ground floor), presents several leaks in the course of his journey to 

the attack on the general public sewerage . 

 

D.3 ELECTRICITY NETWORK 
 

The electricity network (basic electrification) does not comply with paragraphs protection on 

inputs, shorts and overloads instruction ITC BT 22. Referrals individual drivers do not use 

appropriate sections to equip homes in new appliances and new charges , so it is completely 

obsolete. Only three units are located indoors circuits that feed the lighting (mostly 

incandescent) power outlets (insufficient) and common home appliances (consumer variable). 

The main line runs through unprotected areas without sufficient protection mechanisms. The 

land could not be taken to accurately check their condition. Should be emphasized that the 

existing electrical installation date from 1970 and therefore violates the basic parameters of 

load sections of the regulations and protections REBT 2002 ITC Instructions and regulations 

NTE. 

 
D.4 GAS NETWORK 

 

Gas is obtained through the public natural gas (at a pressure of 100 mca) and gets into 

homes through the vertical rigid pipe feeds the kitchen and water heater pipe elastomers, this 

use is forbidden in installation of natural gas. Apparently, installing ventilation guarantees for 

possible leaks throughout, and is embeinada in sections inside, but the pressure of the gas 

which reaches the boiler is not sufficient for the heating power you need to heat water over 45 ° 

C. Probably the size of the installation is not the ideal for a building and the pressure regulator 

does not complete its function to supply the installation of additional gas flow. 
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No existeixen comptadors individuals d’aigua, tal i com s’ha descrit anteriorment. En la 

instal·lació general d’aigua i la individual de cada habitatge si hauria de fer un repàs. 

Quant a l'aigua calenta sanitària, els punts de consum no superen la temperatura 

mitjana de 35ºC (es requereix una temperatura compresa entre 45ºC i 50ºC). L'escomesa 

transcorre soterrada per sòl de Planta Soterrani i no sembla estar protegida amb un calaix de 

formigó. Els ramals ascendeixen fins a coberta per pati lateral i central, i els escalfadors són 

independents en cada habitatge (per normativa haurien d'estar centralitzats en una cambra 

destinada a això). 

La instal·lació interior transcorre, en la majoria dels habitatges, de manera superficial per 

parets i sostres, deixant vistes les canonades fins als aparells sanitaris, que es troben en estat 

envellit i obsoletes. En general, la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària no ofereix 

garanties suficients de salubritat i funcionalitat a l'edifici, incomplint la normativa CTE HS4 

"Subministrament d'aigua" i altres d'obligat compliment com a normes UNE.  

En la planta de coberta s’hi troben els quartos dels dipòsits d’aigua, que funcionen per 

subministrar a cada habitatge aigua de tipus “pluma”. Això vol dir que baixa l’aigua per gravetat 

i al no disposar de grup de pressió, l’actual instal·lació no pot donar un bon rendiment a les 

diferents màquines de rentaplats, rentadores, dutxes, aigüeres i safareig dels habitatges. S’ha 

de reconstruir les noves cambres per a la xarxa d’aigua sanitària ( 

 

D.2 XARXA D'EVACUACIÓ  
 

En quan al sanejament, els baixants generals de l’edifici presenten alguns defectes. Els 

baixants pluvials del terrat tenen filtracions d’aigua als habitatges de l’ultima planta. Un baixant 

que passa vist per la façana interior (pati illa) i que a la vegada recull aigua de pluja i els 

desaigües de les aigüeres de les cuines, s’observa que és de secció molt reduïda per l’ús que 

està destinat, així com el seu material està deteriorat en alguns punts. En quan a l’entrega dels 

baixants amb la xarxa de sanejament que passa pel subsòl de l’edifici (habitatge de la planta 

baixa), presenta diferents filtracions en el decurs del seu recorregut fins a l’atac general a la 

xarxa de sanejament públic. 

 
 

D.3 XARXA D'ELECTRICITAT  
 

La xarxa d'electricitat (electrificació bàsica) no compleix amb els apartats de protecció de 

sobre intensitats, sobrecàrregues i curtcircuits de la instrucció ITC BT 22. Les derivacions  

D.5 HEATING AND VENTILATION 
 

The heating system for homes, works with metal radiators in each room through the 

accumulator located in the boiler room. 

The ventilation of the houses is done through natural openings architectural façades and 

yards, surface lighting and ventilation comply with the minimum required for regulation. 

 

- INTERVENTION: 
 
Work aimed at lifting facilities (electricity, plumbing, drainage, climate, etc..) And sanitary 

equipment. Prior to the lifting of sanitary wares and radiators must neutralize the facilities of 

water and electricity. It will be convenient to close the connection to the sewer system. First is 

empty tanks, pipes and other water pipes. Be disconnected radiators network. 

Before starting demolition work will be disconnected from the sump to the junction of the 

collector general, sealing the hole being. In general, dismantle it without chopping the elements 

that may cause cuts or injuries, such as glass and sanitary equipment. The bucking an item is 

made of pieces of manageable size for one person. 

 

Generally run the following actions: 

 

Rise of sanitary wares and accessories, without recovery of material: the first is empty tanks, 

pipes and other pipes. Rises devices trying to avoid breakages. 

Rise of radiators and accessories: is empty of water, and then the first network radiators to 

remove the radiator. 

Lifting and assembling pipes pit. It will empty the water from the pipe. Excavated to find the 

pipe. They dismantle the pipes and special pieces that constitute the pipe. Filled trench or open 

race. 

Withdrawal from the GFCM of the building to the final point of consumption and illumination / 

lighting of the electrical installation. Withdrawal amounts of gas and run around the yard 

connection from yard key sidewalk. 

Removal of suspended roof drains water collection devices to the link connecting downpipes 

and collectors will remain horizontal. 
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individuals no utilitzen conductors de seccions adequades per equipar els habitatges a nous 

aparells electrodomèstics i noves càrregues, pel que està totalment obsoleta. Tan sols es 

localitzen 3 unitats de circuits interiors que alimenten la il·luminació (incandescents en la seva 

majoria), les preses de corrent (insuficients) i aparells comuns d'habitatge (de consum 

variable). La línia general transcorre per zones comuns desprotegida i sense mecanismes de 

protecció suficient. La presa a terra no s'ha pogut comprovar amb exactitud el seu estat de 

conservació. S'ha de fer especial èmfasi que la instal·lació elèctrica existent data dels anys 

1970 i per tant incompleix els paràmetres bàsics de càrrega, seccions i proteccions de les 

normatives REBT 2002, Instruccions ITC i reglaments NTE. 

 

D.4 XARXA DE GAS 
 

El gas, obtingut a través de la xarxa pública de gas natural (amb una pressió de 100 mca) i 

penetra en els habitatges mitjançant muntants verticals de tub rígid i alimenta la cuina i 

l'escalfador d'aigua amb canonada elastòmera, l'ús està prohibit en instal·lació de gas natural. 

Aparentment, la instal·lació garanteix ventilació per possibles fuites en tot el seu recorregut i 

està embeinada en els trams d'interior, però la pressió del gas el qual arriba a la caldera no és 

suficient per al poder calorífic que necessita per escalfar l'aigua a més de 45ºC. Probablement 

el dimensionat de la instal·lació no sigui l'idoni per a un edifici plurifamiliar i el regulador de 

pressió no compleixi degudament la seva funció de subministrar a la instal·lació el cabal de 

gas necessari. 

 

D.5 CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ  
 

El sistema de calefacció per als habitatges, funciona amb radiadors metàl·lics a cada 

habitació a través de l’acumulador situat en la cambra de la caldera. 

La ventilació dels habitatges es realitza de manera natural a través de les obertures 

arquitectòniques de façanes i patis, les superfícies d'il·luminació i ventilació compleixen amb el 

mínim exigit en normativa.  

 

  

 

 

E. AREAS (FOYER AND STAIRS) 
 

The main lobby entrance to the building is generally in good condition with respect to walls 

and ceilings are concerned. 

The tiles of the main staircase are eroded on all edges of the track, even material loss and 

deformation on the surface by the use of continuous pavement. 

 

- INTERVENTION: 
 
In order to place the elevator in the central eye of the overall scale of the building will be a 

pre-work reconsideration and withdrawal of the existing railing on the first floor and leaving the 

remaining slab and around the polished surface to gain scale to fit the lift. (See point 11.6 

INSTAL·LACIÓ DE L’ASCENSOR). 

The railing of the stairs will be replaced in the first section of ground floor consists of a 

perimeter frame and wrought iron pipe, covered with a semicircular wood finish. Apply enamel 

paint the same color as the original s'envernissarà the wood. All steel bars shall be painted with 

two coats, an antioxidant and a second primer finishing synthetic enamel paint. 

 
F. PRIVATE AREAS (HOMES) 
 

In all the openings of the building both in the Rambla Sant Ferran at the front interior, as well 

as the two existing courtyards lights, the exterior consists of frames, leaves and most painted 

wooden shutters. Currently exterior by reason of years of operation, has a state of wear and 

most of the blinds do not work guides are rusted metal. It is proposed to change it all. The 

woodwork sometimes does not close properly, generating thermal isolation, lack of tightness 

and heat loss affecting the thermal conditioning of the flats. 

The wooden panel doors are in bad condition. Some of the doors are chipped and landslides 

material. The door frames desquadrats prevent proper closure of the same. 

Ceramic tiles originating raised a strong irregular causing breakage of parts, even detachment 

(empty) part ceramical stern. 

Crackle general painting walls and ceilings in bathrooms all plants. Degraded and lost the 

original color of the coating. 

Crackle general painting ceilings corridors, distributors, passageways inside the building. 

Gradient color original paint and coating areas repaired by moisture. 
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- SOLUCIÓ INSTAL·LACIONS COL·LECTIVES I INDIVIDUALS 
 

Treballs destinats a l'aixecament de les instal·lacions (electricitat, fontaneria, sanejament, 

climatització, etc.) i aparells sanitaris. Abans de procedir a l'aixecament d'aparells sanitaris i 

radiadors s’hauran de neutralitzar les instal·lacions d'aigua i electricitat. Serà convenient tancar 

la connexió al clavegueram. Es buidaran primer els dipòsits, canonades i altres conduccions 

d'aigua. Es desconnectaran els radiadors de la xarxa. 

Abans d'iniciar els treballs de demolició del clavegueró es desconnectaran l'entroncament 

d'aquest al col·lector general, obturant l'orifici resultant. En general, es desmuntaran sense 

trossejar els elements que puguin produir talls o lesions, com vidres i aparells sanitaris. El 

trossejament d'un element es realitzarà per peces de tamany manejable per una sola persona. 

 

En general s'executaran les següents actuacions: 

Aixecament d'aparells sanitaris i accessoris, sense recuperacio de material: Es buidaran 

primerament els dipòsits, canonades i demés conduccions. S’aixecaran els aparells procurant 

evitar que es trenquin.  

Aixecament de radiadors i accessoris: Es buidaran d'aigua, primer la xarxa i després els 

radiadors, per poder retirar els radiadors. 

Aixecament i desmuntatge de canonades de fossa. Es buidarà l'aigua de la canonada. 

S’excavarà fins a descobrir la canonada. Es desmuntaran els tubs i peces especials que 

constitueixin la canonada. S’omplirà la rasa oberta o regata. 

Retirada des del CGPM de l'edifici fins a l'últim punt de consum i d'iluminació / enllumenat 

de la instal·lació elèctrica. Retirada dels muntants de gas que discorren pel pati celobert i 

connexió des clau de vorera. 

Retirada de claveguerons suspesos en sostre de recollida d'aigües d'aparells fins a l'enllaç 

amb la connexió dels baixants verticals i col·lectors horitzontals que es mantindran. 

E. ZONES COMUNS (Vestíbul i escales)  
 

El vestíbul principal d'entrada a la finca es troba generalment en bon estat pel que fa a 

paraments i falsos sostres es refereix. 

Les rajoles de l'escala principal es troben erosionades en tots els cantells de la petjada, fins 

i tot pèrdua de material i deformació en la seva superfície per l'ús continu de paviment. 

 

 

Landslides specific pieces of ceramic tiles in bathrooms for poor performance or lack of 

bonding material. 

Cracks in walls demonstrating the coating in spots and corners of doors and windows. 

 
- INTERVENTION: 

 
Interior Walls 

 

The interior doors are made of pine wood new Russian reproducing the original doors of 

the building. All doors have a clearance between the frame and the base frame, to allow air 

circulation and ventilation comply with the criteria as CTE, install an aerator that allows the 

circulation of air inside the building. The aerator will be installed on a door between the frame 

and the flashing preframes being hidden by minimizing visual impact. This aerator incorporates 

a patented system that guarantees soundproofing soundproofing. The height of doors shall be 

2.10m. 

The basic parameters were taken into account when choosing the interior woodwork has 

been the utilization of safety with regard to impact fragile items, entrapment and imprisonment 

for certain basic documents DB-SU -2 security against the risk of impact and trapping and DB-

SU-3 security against the risk of immobilisation venues. 

 

Pavement 
 

• Landings - Lobbies - passageways: Sierra Elvira marble tiling tosquejat of 2 cm. thick with 

saw cut finish, received with cement mortar and sand crumbs 1/6, and / sand bed 2cm., 

grouting and cleaning s/NTE-RST-14. 

 

• Kitchens, bathrooms and wet rooms: projected ceramic floor tiles 30x30 cm single firing 

ceramic slip, resistance to bending 320 Kg/cm2, about 2 cm layer of sand. minimum thickness, 

taken with cement mortar M-5. 

 

• Bedrooms, living room, Distributors: Tiles clay tile 30x30 cm. received with cement mortar 

and river sand M 5 according to UNE-EN 998-2, and bed / 2 cm. river sand, p.p. of the same 

material rodapiés 8.5 x30 cm., grouting and cleaning s/NTE-RSP-14. 
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- SOLUCIÓ ZONES COMUNS 
 

Per a poder col·locar l’ascensor en l’ull central de l’escala general de l’edifici prèviament es 

faran uns treballs de replanteig i retirada de la barana existent a la planta primera i restants 

deixant la llosa i voltes de l’escala polides per a guanyar superficie per tal d’encabir l’ascensor. 

(Veure punt 6.11 INSTAL·LACIÓ DE L’ASCENSOR) 

La barana de les escales serà reposada en el primer tram de planta baixa, formada per un 

marc perimetral de forja de ferro i barres verticals, recobert amb un acabat de fusta 

semicircular. S'aplicarà una pintura esmalt del mateix color que l'original i s’envernissarà la part 

de fusta. Totes les barres d'acer aniran pintades amb dues capes, una de imprimació 

antioxidant i una segona d'acabat de pintura a l'esmalt sintètic. 

F. ZONES PRIVADES (Vivendes) 
 

En totes les obertures de l’edifici tant a la Rambla de Sant Ferran com a la façana interior, 

així com en els dos patis interiors de llums existents, la fusteria exterior està formada per 

bastiments, fulles i persianes la majoria de fusta pintades. Actualment la fusteria exterior per 

motiu dels anys de funcionament, presenta un estat de desgast i la majoria de les persianes no 

funcionen per que les guies metàl·liques estan oxidades. Es proposa canviar-la tota. La 

fusteria de fusta en algunes ocasions no tanca correctament, generant-se ponts tèrmic, manca 

d'estanqueïtat i pèrdua de calor afectant el condicionament tèrmic dels pisos. 

El plafó de fusta de les portes es troba en en mal estat. Alguna de les portes estan 

estellades i amb despreniments de material. Els marcs de porta desquadrats impedeixen un 

tancament correcte de la mateixa. 

Rajoles de gres aixecades originant un ferm irregular i ocasionant trencaments de les 

peces, fins i tot despreniment (buit) de part de revoltó ceràmic.  

Craquelat generalitzat de pintura en parets i sostres de banys en totes les plantes. Degradat 

i pèrdua del color original del revestiment. 

Craquelat generalitzat de pintura en sostres de passadissos, distribuïdors, zones de pas 

interior de l'edifici. Degradat del color original del revestiment i pintura de zones 

reparades per humitat. 

Despreniments puntuals de peces ceràmiques d'enrajolats en banys per mala execució o 

manca de material d'unió. 

Fissures en envans manifestant-se en el revestiment, en punts conflictius i cantonades de 

portes i finestres. 

• Steps section scale: stairs made of stone extended existing, just do a review, animal 

drinking and cleaning; built to NTE/RSR-19. Measured along the edge of intersection between 

extended and forward. 
 
Tiling 

 

The vertical wetlands, bathrooms and kitchens will be finished with plaster and rules of 

20mm thick cement mortar and river sand, 1:4, later household tiles tile color smooth 43.5 X65, 

9 cm, received Sticker 1:6 cement mortar and cement color verdugada tobacco. The corners 

are solved corners of the same color ceramic tile and fastened with the same cement mortar. 

 

Coatings 

 

The vertical formats are enluciran ceramic chalk YG 15mm thick and finished with plaster YF 

lysate. The corners and other finishes are made with galvanized corner. 

 

Suspended Ceilings 
 

• Kitchen, Bathrooms and wetlands: wetland, mostly screened ceiling Registrable front 

laminated plaster waterproof for outdoor use, a structure consisting of profiles of galvanized 

steel profiles based on continuous form U of 47mm to 500mm wide and separated from one 

another, suspended wrought by "forks" special threaded rod, which is screwed a plate type 

Standard 15mm thickness, proportion of anchors, screws, tape and pastries for meetings, etc.. 

Fully finished and ready to emprimar, paint or decorate. 

 

• Bedrooms, living room, dealers: False ceiling made with continuous laminated gypsum 

board 15 mm, sharpened edge on the longitudinal structure master 60x27 mm. and perimeter 

profile 30x30 mm, with anchor rod hanging, looking at the proportion of hanging pieces for 

leveling and joint treatment. Height 2.50 m. 
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- SOLUCIONS ZONES PRIVADES 
 
Tancament Interior 

 
Les portes interiors es realitzaran noves amb fusta de pi rus reproduint les portes originals 

de l'edifici. Totes les portes disposaran d'una folgança entre el marc i el bastiment de base, per 

a permetre la circulació de l'aire i complir amb els criteris de ventilació segons CTE, 

s’instal·larà un airejador que permeti la circulació de l'aire per l'interior de l'immoble. L’airejador 

anirà instal·lat damunt d'una porta entre el marc i el premarc quedant ocult pel tapajuntes, 

reduint al mínim l'impacte visual. Aquest airejador incorporarà un sistema de patentat d'aïllant 

acústic que garanteix l'aïllament acústic. L'alçada lliure de les portes serà de 2.10m. 

Els paràmetres bàsics que s'han tingut en compte a l'hora de l'elecció de la fusteria interior 

han estat les condicions de seguretat d'utilizació pel que fa a impacte amb elements fràgils, 

atrapament i empresonament determinats pels documents bàsics DB-SU-2 Seguretat enfront 

del risc d'impacte i atrapament i DB-SU-3 seguretat davant el risc d'immobilització en recintes. 

 
Paviments 

 

• Replans - Vestíbuls - Zones de pas: Enrajolat de marbre de Sierra Elvira tosquejat, de 2 

cm. de gruix, amb acabat en tall de serra, rebut amb morter de ciment i sorra de molla 1/6, i / 

llit de sorra de 2 cm., rejuntat i neteja s/NTE-RST-14. 

 
• Cuina, Banys i cambres humides: es projecta paviment ceràmic amb rajoles de gres 

antilliscant monococció de 30x30 cm, de resistència a flexió de 320 Kg/cm2, sobre capa de 

sorra de 2 cm. de gruix mínim, preses amb morter de ciment M-5. 

 
• Habitacions, sala estar, distribuïdors: Enrajolat de rajola de fang cuit 30x30 cm. rebut amb 

morter de ciment i sorra de riu M 5 segons UNE-EN 998-2, i / llit de 2 cm. de sorra de riu, p.p. 

de rodapeu del mateix material de 8,5 x30 cm., rejuntat i netejat, s/NTE-RSP-14. 

 
• Graons tram escala: esglaons format per estesa de pedra ja existent, només caldrà 

realitzar un repàs, abeurada i neteja; construït segons NTE/RSR-19. Mesurat segons la 

longitud de l'aresta d'intersecció entre estesa i davanter. 
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Enrajolats 
 

Els paraments verticals de les zones humides, banys i cuines tindran un acabat amb 

arrebossat i reglat de 20mm de gruix, de morter de ciment i sorra de riu, 1:4, per a 

posteriorment enrajolar el parament amb rajoles color llis de 43,5 x65, 9 cm, rebuda amb 

morter ciment adhesiu 1:6 i la verdugada de ciment color tabac. Les cantonades es 

solucionaran amb cantoneres del mateix color de la rajola ceràmica i collades amb el mateix 

morter ciment. 

 
Revestiments 

 

Els paraments verticals formats amb peces ceràmiques es enluciran amb guix YG de 

15mm de gruix i acabat lisat amb guix YF. Les cantonades i altres acabaments s'elaboraran 

amb cantoneres de xapa galvanitzada. 
 
Falsos Sostres 

 

• Cuina, Banys i zones humides: En zones humides, es projectarà majoritàriament fals 

sostre registrable de davanter de Guix Laminat HIDROFUG d'ús per a exterior, format per una 

estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzada a base de perfils continus en forma d'U, de 

47mm d'ample i separats entre ells 500mm, suspesos de forjat per mitjà de "forquilles" 

especials i vareta roscada, a la qual es cargola una placa tipus Standard 15mm gruix, part 

proporcional d'ancoratges, cargols, cintes i pastes per a juntes, etc. Totalment acabat i llest per 

emprimar, pintar o decorar. 

 

• Habitacions, sala estar, distribuïdors: Fals sostre continu format amb placa de guix 

laminat de 15 mm, de vora afinada, sobre estructura longitudinal mestra de 60x27 mm. i perfil 

perimetral de 30x30 mm, ancoratge amb vareta penjada, buscant la part proporcional en peces 

de penjament, per nivellació i tractament de juntes. Alçada lliure 2,50 m. 
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4.3.3 CARDS OF INJURIES 
 
SHEET Nº 1 
AFFECTED ELEMENT: Pine beams  
PATHOLOGY: Attack by insects 
 

  
 
DESCRIPTION OF PATHOLOGY 
Treatment for the conservation of wooden beams to prevent attack by organisms and prevent the loss 
of the same section 
 
TYPE 
Chemical injury – organisms - insects  
Injury where the presence of a living organism (animal or vegetable) affects the surface of materials. 
Insects can live within the material and feed them. 
 
CAUSE 
Direct cause - chemical  
They include all types of chemicals and their reactions, whatever the environment is provided by living 
organisms. 
 
POSSIBLE ACTION 
- Curative treatment  
- Used spray-paint to penetrate the structure, protecting it for a long time. 
- Comercial option: Xylazel, without smell with solvent-based primer for the preventive protection of 

wood against insects, fungi and humidity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SHEET Nº 2 
AFFECTED ELEMENT: Vertical wall at Main Floor 
PATHOLOGY: Humidity 
 

  
 
DESCRIPTION OF PATHOLOGY 
The painting on the wall separates the supports forming cracks that break the paint. The wall is not 
properly thermally insulated, so the humidity condenses on the wall and destroys it. 
 
TYPE 
Physical injury – humdity – interstitial condensation humidity  
Physical injury is one in which the problem is based on pathological physical facts. Will occur as a 
result of condensation of water vapor that is in contact. 
 
CAUSE 
Indirect cause – Project  
Errors in decision of the used materials, technology or construction system. 
 
POSSIBLE ACTION 
- Curative treatment. 
- The operation to perform is by improving household heat. It will be formed by a cardboard- gypsum 

board and other from polystyrene. 
- Comercial option: the trademark KNAUF offers an adjacent adehring household vertically through 
metallic structure. 
 

 
 
 
 



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 65 

 
 
SHEET Nº 3 
AFFECTED ELEMENT: Floor slab 
PATHOLOGY: Detachment 
 

 

 
 
DESCRIPTION OF PATHOLOGY 
Ceiling floor has detached from its natural behaviour and there’s a big hole on the ceiling above due to 
the humidity affectation. 

 
TYPE 
Mechanical injury – humidity – interstitial condensation humidity  
The problem is based on pathological physical facts. It will be caused as a result of condensation of 
water vapor that is in contact with the main material. 
 
CAUSE 
Direct cause – physical. The whole atmospherical agents specially water filtration through the safety 
shutter makes ceiling losing the initial structural properties. 
 
POSSIBLE ACTION 
- Urgent curative treatment  
- The most effective and quick actióon is the sustitution of the whole ceramic pieces and ceiling and a 

good adjustment of the shutter. 
 
 
 
 
 

 
 
SHEET Nº 4 
AFFECTED ELEMENT: Metal Beams 
PATHOLOGY: Corrosion  
 

 
 

 
DESCRIPTION OF PATHOLOGY 
Corrosion of the metal beams. Metal beams in the balcony are aboslutely rusty and this affects the 
whole structure of the balcony losing the structural features that was designed for. 
 
TYPE 
Physical injury – humidity – interstitial condensation humidity  
Physical injury is one in which the problem is based on pathological physical facts. Will occur in exterior 
as a result of condensation of water vapor that is in contact with the metal beams. 
 
CAUSE 
Direct cause – physical. The whole atmospherical agents that perform the balcony, like the wind, ice or 
frost attacks structural behaviour of the beams at the bacony. 
 
POSSIBLE ACTION 
- Urgent curative treatment 
- The operation to perform is by improving household heat. It will be formed by a cardboard- gypsum A 

solution for these cases is to perform an anticorrosive treatment in the sectors affected by rust, 
removing all the concrete layer is loose, cleaning irons to remove rust and placing rustproofing primer, 
then paint repair sector with bridge adhesion to link the new material with the old, and grout repair is 
performed. 
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4.3.4 PHOTOGRAPHIC REPORT 
 

 
Ground Floor. Interior garden  
 
 

 
Ground Floor. Gallery and Sitting Room with acces to the garden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ground Floor. Corridor to the rooms and Bathroom 

 
Ground Floor. Bedroom  
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Roof Floor. Well’s exit to the roof. 
 

 
 
 
 

 
Roof Floor. Railing to the inner rear façade 

 
Roof Floor. Water tanks’ room and exit from the main stairs and 
 
 

 
Roof Floor. Main view.  
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First floor. Bathroom’s flat. 
 

 
First floor. Round balcony detail. 
 

 
First floor. Electricity meter room and Main stair. 
 
 

 
First floor. Main stair starting. 
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Inner Façade. Balconies. 
 

 
Inner Façade. Balcony and top of façade. 
 

 
Inner Façade. Gallery’s Balcony  
 

 
Inner Façade. Garden’s Setback on the ground floor and Balcony. 
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Main Façade. General view of the main façade at Rambla Sant Ferran, 34. Igualada. 

 
Main Façade. Some window details. 
 

 
Main Façade. Main door entrance. 
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4.3.5 AVALUACIÓ DE LES LESIONS  
 

Aquest punt pretén realitzar una avaluació de les lesions descrites amb l’objectiu de 

definir quines són les actuacions més urgents que permetrien consolidar les edificacions. Es 

busca localitzar les lesions o processos patològics que suposen un perill estructural immediat o 

a mig termini si no s’hi actua. 

Amb la finalitat de facilitar la comprensió del diagnòstic es classificaran les lesions segons 

un codi cromàtic: 

    

 Ajornable. Lesions de poca importància que no fan perillar estabilitat estructural.  

 Urgent. Lesions que recomanen mantenir controlades per evitar que s’agreugin. 

 Immediata. Lesions que requereixen actuacions immediates per garantir l’estabilitat del conjunt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.6 TAULA D’AVALUACIÓ DE LES LESIONS A L’EDIFICI 
 
A. ESTRUCTURA 

A.1. ESTRUCTURA VERTICAL (Fabrica de Maó i pilars de fosa)  
A.2. ESTRUCTURA HORITZONTAL (Sostres de biguetes de fusta i metàl·liques)  
A.3. ESCALES DE NUCLI CENTRAL 

 
B. TANCAMENTS 

 
B.1. FAÇANA PRINCIPAL 
B.2. FAÇANA POSTERIOR 
B.3. PATI  
B.4. PATIS LATERALS 

 
C. COBERTA 

 
C.1. TERRAT TRANSITABLE 

 
D. INSTAL·LACIONS COL·LECTIVES I INDIVIDUALS 

 
D.1. XARXA D'AIGUA SANITÀRIA  
D.2. XARXA D'EVACUACIÓ  
D.3. XARXA D'ELECTRICITAT  
D.4. XARXA DE GAS 
D.5. CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ  

 
E. ZONES COMUNS (Vestíbul i escales)  
 
F. ZONES PRIVADES (Vivendes) 
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TIPUS DE LESIÓ UBICACIÓ EN PLANTA ELEMENT AFECTAT GRAU DE GRAVETAT URGÈNCIA INTERVENCIÓ 

     
A.1 ESTRUCTURA VERTICAL 
Humitats per capilaritat Planta Baixa Paret de Fabrica de Maó GREU: Deteriorament estabilitat estructural AJORNABLE 
Humitats accidentals  Planta Baixa Paret de Fabrica de Maó MODERAT: Fase de deteriorament progressiu URGENT 
Humitats per filtració Planta Baixa Paret de Fabrica de Maó LLEU: Deterioraments / patologies en fase inicial AJORNABLE 
Fissures verticals i esquerdes diagonals Planta Baixa Paret de Fabrica de Maó MOLT GREU: afectació amb pèrdua estructural IMMEDIATA 
Esquerdes verticals Planta Baixa Paret de Fabrica de Maó MOLT GREU: afectació amb pèrdua estructural IMMEDIATA 
Esquerdes horitzontals centre llum Planta Baixa Paret de Fabrica de Maó GREU: Deteriorament estabilitat estructural URGENT 
A.2 ESTRUCTURA HORIZONTAL 
Pèrdua secció de suport Planta Baixa Biguetes de fusta MOLT GREU: afectació amb pèrdua estructural IMMEDIATA 
Corrosió biguetes metàl·liques Planta Primera / Balcó Biguetes metàl·liques MOLT GREU: afectació amb pèrdua estructural IMMEDIATA 
Esquerdes longitudinals Planta Baixa Biguetes de fusta GREU: Deteriorament estabilitat estructural URGENT 
Putrefacció per fongs Planta Baixa Biguetes de fusta GREU: Deteriorament estabilitat estructural URGENT 
Atac insectes xilòfags Planta Baixa Biguetes de fusta MOLT GREU: afectació amb pèrdua estructural IMMEDIATA 
Humitats per condensació Planta Baixa Biguetes de fusta MODERAT: Fase de deteriorament progressiu URGENT 
Despreniment forjat Planta Baixa Biguetes de fusta MOLT GREU: afectació amb pèrdua estructural IMMEDIATA 
B.1 FAÇANA PRINCIPAL 
Fissures i esquerdes  Façana Principal Revestiment estuc calç aèria LLEU: Deterioraments / patologies en fase inicial AJORNABLE 
Despreniments Façana Principal Revestiment estuc calç aèria MODERAT: Fase de deteriorament progressiu URGENT 
Rentat diferencial  Façana Principal Revestiment estuc calç aèria LLEU: Deterioraments / patologies en fase inicial AJORNABLE 
Disgregació i erosió Façana Principal Revestiment estuc calç aèria MODERAT: Fase de deteriorament progressiu URGENT 
Humitats degradació i decoloració Façana Principal Revestiment estuc calç aèria LLEU: Deterioraments / patologies en fase inicial URGENT 
Envelliment elements auxiliars Façana Principal Fusteria de fusta LLEU: Deterioraments / patologies en fase inicial AJORNABLE 
Oxidació barana Façana Principal Fusteria metàl·lica GREU: Deteriorament estabilitat estructural URGENT 
B.2 FAÇANA POSTERIOR 
Humitats  Façana Posterior Revestiment de calç MODERAT: Fase de deteriorament progressiu URGENT 
Dipòsit Superficial Façana Posterior Revestiment de calç LLEU: Deterioraments / patologies en fase inicial AJORNABLE 
Fissures i esquerdes Façana Posterior Revestiment de calç MODERAT: Fase de deteriorament progressiu URGENT 
Esquerdes a 45º obliqües Façana Posterior Paret de Fabrica de Maó GREU: Deteriorament estabilitat estructural URGENT 
Eflorescències Façana Posterior Paret de Fabrica de Maó LLEU Deterioraments / patologies en fase inicial AJORNABLE 
Oxidació i corrosió barana Façana Posterior Fusteria metàl·lica GREU: Deteriorament estabilitat estructural URGENT 
Disgregació i erosió Façana Posterior Revestiment de calç MODERAT: Fase de deteriorament progressiu URGENT 
Despreniments Façana Posterior Revestiment de calç MODERAT: Fase de deteriorament progressiu URGENT 
C. COBERTA 
Degradació i ineficàcia impermeabilizació Terrat Transitable Làmina impermeable MODERAT: Fase de deteriorament progressiu URGENT 
Taques, brutícia i vegetació Terrat Transitable Solera pintura cautxú acrílic Petits deterioraments i / o imperfeccions AJORNABLE 
Esquerdament Terrat Transitable Solera pintura cautxú acrílic LLEU: Deterioraments / patologies en fase inicial AJORNABLE 
Corrosió baranes Terrat Transitable Fusteria metàl·lica GREU: Deteriorament estabilitat estructural URGENT 
E. ZONES COMUNS 
Trencament rajoles  Escala Nucli Central Mosaic Hidràulic LLEU: Deterioraments / patologies en fase inicial AJORNABLE 
Erosió rajoles Escala Nucli Central Mosaic Hidràulic LLEU: Deterioraments / patologies en fase inicial AJORNABLE 
Craquelat revestiments Escala Nucli Central Pintura Fusteria Petits deterioraments i / o imperfeccions AJORNABLE 
F. ZONES PRIVADES 
Persianes defectuoses Total Plantes Fusteria Fusta LLEU: Deterioraments / patologies en fase inicial AJORNABLE 
Desprendiment Enrajolats Planta Primera Peces Ceràmiques Petits deterioraments i / o imperfeccions AJORNABLE 
Craquelat revestiments Total Plantes Pintura Fuseteria Petits deterioraments i / o imperfeccions AJORNABLE 
Fissures fusteria Total Plantes Fusteria Fusta Petits deterioraments i / o imperfeccions AJORNABLE 
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5 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
CRITERIS CONSTRUCTIUS 
 

Constructivament, els criteris fonamentals adoptats són els següents: 

 
5.1 PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 
5.2 ACTUACIONS PRÈVIES 

 
5.2.1 Enderrocs 
5.2.2 Retirar Instal·lacions 

 
5.3 CONDICIONAMENT I FONAMENTACIÓ 

 
5.3.1 Excavació 
5.3.2 Fonamentació 
 

5.4 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
5.4.1 Estructura Portant vertical 
5.4.2 Estructura Horitzontal: Tractament de Forjats 
5.4.3 Estructura Horitzontal: Reconstrucció Revoltó 
5.4.4 Estructura Horitzontal: Reforç de Bigueta de Fusta 
 

5.5 SISTEMA ENVOLVENT I TANCAMENTS 
 
5.5.1 Façana Principal i Posterior 
5.5.2 Reparació de coberta 
5.5.3 Particions interiors 

 
5.6 SISTEMA D'ACABATS 

 
5.6.1 Fusteria exterior 
5.6.2 Tancament Interior 
5.6.3 Proteccions 
5.6.4 Paviments 
5.6.5 Enrajolats 
5.6.6 Revestiments 
5.6.7 Falsos sostres 
5.6.8 Pintures interior 

 
5.7 PARÀMETRES COMPLIMENT CTE. SEGURETAT ESTRUCTURAL 

 
5.7.1 Seguretat Estructural d'un Forjat de Biguetes de Fusta en Habitatge 
5.7.2 Seguretat Estructural del Muret de Contenció de Terres 

 
 
 

5.1 PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 

S’ha realitzat una proposta d’intervenció que conté els criteris bàsics per a l’execució 

d’una rehabilitació.  

En primer lloc, es defineixen quins elements constructius es recomanen conservar i 

s’exposen els motius.  

En segon lloc, es defineixen les actuacions fonamentals per a consolidar els edificis i 

reparar les lesions existents tenint en compte criteris de sostenibilitat. Tot seguit, es realitza un 

càlcul estructural per garantir que els elements constructius suportaran les càrregues a les 

que estaran sotmesos.  

Finalment es descriuen les actuacions necessàries per aconseguir els nivells mínims 

d’habitabilitat i per a la correcta gestió dels materials. 

 

5.2 ACTUACIONS PRÈVIES 
 

En aquest apartat s’exposen una sèrie d’actuacions a nivell global, amb l’objectiu de 

millorar la utilització del conjunt. Es proposarà quins elements constructius han de ser 

conservats, tenint en compte punts de vista arquitectònics, històrics i tècnics. 

 
 

5.2.1 ENDERROCS 
 

Operacions destinades a la demolició parcial d'elements constructiu, incloent la 

càrrega, el transport i descàrrega dels materials no utilitzables que es produeixen en els 

enderrocs. Es va a realitzar la demolició dels elements impropis i afegits, fins i tot retirada de 

runes, càrrega i transport a abocador autoritzat. 

 
5.2.1.1 ENDERROC ZONA RENTADORS  
 

Per tal de complir amb els paràmetres urbanístics veiem que la classificació urbanística 

de la zona de l’edifici és Clau 8 – edificació continua. Per adequar fins on sigui possible 

l’edifici amb la normativa actual, la zona annexa a l’edifici, on hi ha ubicats els safareigs (que 

corresponen a els habitatges de la planta baixa, primera i segona), el que pertany a la planta 

segona s’enderrocarà i passarà a ser terrat. Ja que la profunditat edificable de la zona és 

inferior i al tractar-se d’una rehabilitació parcial només s’actua en les zones del safareig que 
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es podria considerar un edifici independent de la resta de l’edifici principal però no es pot 

aplicar aquesta consideració. 

És procedirà a l’enderroc de la planta segona, zona annex safareig (zona indicada en el 

projecte) i passarà a ser terrat. Aquest estarà acabat amb un paviment ceràmic, prèvia 

impermeabilització amb tela de butil i realització de les corresponents pendents cap al 

desaigua. Tot el seu perímetre s’acabarà amb una peça prefabricada. 

 
5.2.1.2 ENDERROC ESCALES 

 

S’enderrocarà part de l’escala principal que consta en el nucli central (tram que comunica 

planta primera amb segona). S’escapçarà part dels primers esglaons que conformen 

l’arrancada de l’escala que consta d’una obertura inicial per tal d’adequar-la a l’instal·lació de 

l’ascensor que posicionarem en l’ull de l’escala.  

Es reduirà l’amplada dels esglaons actualment d’1m fins als 0,80m per tal d’encabir la 

caixa de l’ascensor en el nucli d’escala central. Per tant es reduiran tots els graons des de la 

planta baixa fins a la planta cuarta. Tal com indica el TINSCI (Taula d’Interpretació de la 
Normativa de Seguretat Contra Incendis) DT-4, Reducció de l’ample d’escala en edificis 
d’habitatges existents per a instal·lar un ascensor. Tant des del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, com des dels ajuntaments s’han engegat 

campanyes per dotar d’ascensor als edificis existents i millorar la seva accessibilitat. 

L’esmentat Departament va publicar el Decret 455/2004 de 14 de desembre, de regulació 

del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya, en el que es fomenten les actuacions per 

millorar les condicions d’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques i s’hi estableixen 

importants quanties de subvencions. Entre aquestes actuacions es troba la instal·lació de 

l’ascensor en el recinte de l’escala existent, la qual cosa implica, en molts casos, la reducció 

de l’amplària de l’escala o la substitució d’aquesta per una de nova. 

Tenint en compte l’increment i la complexitat d’aquestes actuacions, es poden donar 

conflictes entre la necessitat de reducció de l’ample d’escala i les exigències de la normativa 

de protecció contra incendis. 

Aquest Document complementa l’article 2.3 del Codi Tècnic de l’Edificació, l’article 
4.2 de la Secció SI3 del Document Bàsic “SI Seguretat contra incendis” del CTE i l’article 
4.2 de la Secció SU1 del Document Bàsic “SU Seguretat d’utilització” del CTE. 

Pel que fa a les condicions de seguretat, en base al que s’ha exposat anteriorment, 

s’analitza el cas C. Cal reduir l’ample d’escala existent per a la col·locació de l’ascensor 
que serveix a més de 10 persones: En aquest cas es considerarà acceptable garantir una 

amplària mínima de 0,80 m, sempre i quan no es superi la capacitat de l’escala segons el DB 

SI del CTE i es millorin les condicions de protecció contra incendi de l’escala aplicant les 

següents mesures: 

1 Dotar l’escala de les instal·lacions d’enllumenat d’emergència i d’extintors.  

2 La cambra de maquinària d’ascensor s’ubicarà preferentment a la coberta o a l’última 

planta de l’edifici. En cas de que s’hagi de situar en altres plantes, es sectoritzarà com a 

local de risc baix.  

Per accedir als diferents habitatges de l’edifici, actualment existeix una escala formada per 

tres trams i un replà gran, amb un ull central. L’ull central queda protegit per una barana 

metàl·lica, amb un passamà de fusta massissa. És en aquest ull que s’hi col·locarà una 

ascensor. 

Per a poder col·locar l’ascensor en l’ull central de l’escala general de l’edifici prèviament 

es faran uns treballs de replanteig i retirada de la barana existent deixant la llosa i voltes de 

l’escala polides per a guanyar superfície. Aquest ascensor donarà servei a les diferents 

plantes, amb un total de quatre parades.  

També en la planta baixa és realitzarà el fosso necessari de l’ascensor. Sempre segons 

característiques del fabricant. 

 
5.2.1.3 ENDERROC PARTICIONS 
 

Particions que s'eliminaran per millorar espais i / o redistribuir, en la majoria de les plantes 

segons l'especificat en els plànols. Abans d'obrir buits, es comprovaran els problemes 

d'estabilitat en què es pugui incórrer per l'obertura dels mateixos. Si l'obertura del buit es va a 

realitzar en un mur de maó massís, primer es descarregarà el mateix, estintolant els elements 

que recolzen en el mur ia continuació es llindarà el buit abans de procedir a la demolició total. 

S’enderrocaran, en general, els envans abans d'enderrocar parets de càrrega. Quan el forjat 

hagi cedit per deformació, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament. Els envans 

de maó s'enderrocaran de dalt a baix. La tabiqueria interior s'ha d'enderrocar a nivell de cada 

planta, tallant amb regates verticals i efectuant la bolcada per empenta, que es farà per sobre 

del punt de gravetat. 
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5.2.2 RETIRAR INSTAL·LACIONS 
 

Treballs destinats a l'aixecament de les instal·lacions (electricitat, fontaneria, sanejament, 

climatització, etc.) i aparells sanitaris. Abans de procedir a l'aixecament d'aparells sanitaris i 

radiadors s’hauran de neutralitzar les instal·lacions d'aigua i electricitat. Serà convenient tancar 

la connexió al clavegueram. Es buidaran primer els dipòsits, canonades i altres conduccions 

d'aigua. Es desconnectaran els radiadors de la xarxa. 

Abans d'iniciar els treballs de demolició del clavegueró es desconnectaran l'entroncament 

d'aquest al col·lector general, obturant l'orifici resultant. En general, es desmuntaran sense 

trossejar els elements que puguin produir talls o lesions, com vidres i aparells sanitaris. El 

trossejament d'un element es realitzarà per peces de tamany manejable per una sola persona. 

 

En general s'executaran les següents actuacions: 

 

Aixecament d'aparells sanitaris i accessoris, sense recuperacio de material: Es buidaran 

primerament els dipòsits, canonades i demés conduccions. S’aixecaran els aparells procurant 

evitar que es trenquin.  

Aixecament de radiadors i accessoris: Es buidaran d'aigua, primer la xarxa i després els 

radiadors, per poder retirar els radiadors. 

Aixecament i desmuntatge de canonades de fossa. Es buidarà l'aigua de la canonada. 

S’excavarà fins a descobrir la canonada. Es desmuntaran els tubs i peces especials que 

constitueixin la canonada. S’omplirà la rasa oberta o regata. 

Retirada des del CGPM de l'edifici fins a l'últim punt de consum i d'iluminació / enllumenat 

de la instal·lació elèctrica. Retirada dels muntants de gas que discorren pel pati celobert i 

connexió des clau de vorera. 

Retirada de claveguerons suspesos en sostre de recollida d'aigües d'aparells fins a l'enllaç 

amb la connexió dels baixants verticals i col·lectors horitzontals que es mantindran. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 CONDICIONAMENT I FONAMENTACIÓ 
 

5.3.1 EXCAVACIÓ 
 

L'objecte de l’excavació és el dimensionat d'un muret de contenció de terres d'alçada 

reduïda (1,14 m) que separarà les terres entre dos jardins del jardí/pati posterior de la planta 

baixa que colinda amb el veï. 

Actualment les terres d'ambdues propietats es troben al mateix nivell, i es troben separades 

per una paret de maons massissos de 30 cm de gruix que es troba fonamentada a uns 80 cm 

de profunditat. 

Per tal d'anivellar el jardí amb el pati es pretén excavar les terres del jardí 94 cm, de forma 

que és necessari disposar un muret de contenció. 

No es disposa d'estudi geotècnic, però per la poca entitat de l'actuació és únicament 

necessari comprovar que la fonamentació del muret es trobi encastada en un terreny natural i 

homogeni. 

 

5.3.2 FONAMENTACIÓ 
 

Es construirà un mur de contenció de terres d’alçada 1,14m que separarà les terres entre 

els dos jardins. 

La tipificació del formigó és la següent d’acord amb l’article 39.2. de la EHE-08: 

- Mur de contencio HA-25 / B / 20 / IIa 

- Formigó de neteja HL-150 / B / 30. 

 Els possibles elements de formigó vist o a la intempèrie es protegiran adequadament 

amb pintura anticarbonatació. 

La tipificació de les barres d’acer corrugat és, d’acord a la taula 32.2.a de la EHE-08: 

- Acer d'armar B 500 S 
 
La geometria de la sabata correguda constarà doncs de les següents mesures:  

- Altura: 1.14 m.  

- Espessor superior: 25.0 cm.  

- Espessor inferior: 25.0 cm.  

- Sense taló.  

- Cantell: 30 cm  



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 77 

- Vol en l’intradós: 55.0 cm.  

- Formigó de neteja: 10 cm. 

 
 
 

 

5.4 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

L’objectiu d’aquest apartat és definir les actuacions a realitzar per consolidar l’edifici 

existent. 

 Es busca controlar i reparar els processos patològics que afecten a l’estabilitat 

estructural del conjunt, a través de l’eliminació de les causes i de la pròpia reparació de la lesió 

o procés. En alguns casos, la solució passa per eliminar la causa i substituir els elements més 

afectats. En d’altres casos, es fa necessària una actuació a nivell global, com és el cas de la 

coberta 

Es donarà prioritat al desmuntatge davant la demolició, amb l’objectiu de reaprofitar al 

màxim els elements constructius que ho permetin (bigues de fusta, teules ceràmiques, etc.). 

L’aportació de nous materials es farà considerant les similituds amb l’element substituït i la 

proximitat de la font de matèries primeres.  

Amb tota aquesta rehabilitació no és realitza cap canvi de la tipologia inicial de les façanes 

sinó que consisteix en una actuació de neteja de les mateixes, substitució de la fusteria 

exterior, repintar i sanejar els elements metàl·lic i la barana existent aconseguint així una 

recuperació del paisatge urbà en aquest barri. 

 
 

5.4.1 ESTRUCTURA PORTANT VERTICAL 
 

En les dues façanes, la de la Rambla de Sant Ferran i l’interior del pati d’illa, així com en 

els dos celoberts és traurà tota la fusteria exterior existent incloses les guies de la persiana i 

persianes i seran substituïdes per una fusteria d’alumini amb pont tèrmic i doble vidre amb 

càmera d’aire per aconseguir un major grau d’habitabilitat dels diferents habitatges i una 

millora en el seu aïllament tèrmic i acústic, amb les persianes corresponents també d’alumini 

lacat, tot del mateix color. 

 
 
5.4.1.1 ELIMINACIÓ HUMITATS ACCIDENTALS I DE FILTRACIÓ 

 
Es repararan tots els col·lectors i conductes de recollida d'aigües per reemplaçar els trams 

danyats per uns nous amb conexió a la xarxa d'evacuació. D'aquesta manera s'eliminarà 

l'origen de les humitats per pèrdua d'aigua en trencament de conductes. S'aplicarà el producte 

químic. 

 
 
5.4.1.2 ELIMINACIÓ SALS D'EFLORESCÈNCIES 

 

S'eliminaran totes aquelles eflorescències observades en el diagnòstic de patologies i 

bàsicament localitzades en planta baixa a causa de la humitat per capil·laritat. Primerament 

s’haurà procedit a eliminar l'origen de les humitats per capil·laritat, descrites en l'apartat 

anterior, i seguidament s'aplicarà un procés curatiu mitjançant els següents passos:  

1. Neteja de sals aparents en el mur de mamposteria i fabrica de maó amb un raspall sec de 

pues d'acer.  

2. Un cop la zona estigui totalment neta a la superfície, s'aplicarà una dissolució intensiva 

d'aigua amb àcid clohorídric, de manera que penetri el màxim possible a través de les juntes 

de morter i els porus del material per aconseguir que arrossegui cap a l'exterior les sals 

acumulades. 
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3. Repetir el procés al cap d'uns minuts fins a aconseguir un grau d'expulsió de sals abundant i 

òptim. 

 
5.4.1.3 ELIMINACIÓ DE LES HUMITATS PER CAPIL·LARITAT 

 

Es tractaran les humitats de capil·laritat que pateixen els murs de mamposteria i de fàbrica 

de maó de l’habitatge de la planta baixa mitjançant la injecció de productes químics 

hidrofugants per la cara interior de les parets, mitjançant un procés de perforació amb broca 

d'entre 12 i 15 mm i amb una profunditat aproximada a 2/3 del gruix de la paret. La inclinació 

no superarà els 30 en direcció a terra (origen de les humitats i ruta d'ascensió). La dosi 

aproximada d'injecció oscil·larà entre els 4 i 5 l / m. Ja que el paviment de l’habitatge de planta 

baixa està recolzat directament sobre el terreny actual això ha provocat que apareguin moltes 

humitats tant en el paviment com en les parets. 

 
 

 
 
 
5.4.1.4 CONSOLIDACIÓ JUNTES DE MORTER 

 
Es pretén conservar totes les parets originals i eliminar tots els afegits i recrescuts 

descoberts en els tasts murals. Es preveu  l’injecció de resines entre les juntes de morter per 

consolidar la seva resistència. El material d'aplicació serà tipus TEGOVAKON, consolidant 

d'elevada capacitat de penetració per a la pedra natural i morter de nafrat. La seva 

consolidacio serà fruit d'una reacció quimica a la pedra, diposita sílice amorfa que contribueix 

a recuperar l'aglomerant natural perdut, recuperant de nou la cohesió inicial entre els seus 

grànuls. Netejar posteriorment amb aigua abundant. 

 
5.4.1.5 REPARACIÓ DE FISSURES I ESQUERDES 

 
Per reparar les fissures i esquerdes (de menor grau) que s'han trobat en algunes parets de 

fàbrica de maó, es procedirà al seu ancoratge i farcit de morter d'alta resistència mecànica, a 

base de resines epoxi sense dissolvents i càrregues granulomètriques. Donada la seva 

fluïdesa i facilitat de col·locació, es decideix per un material tipus SIKDUR 1 Ancoratges de la 

marca comercial SIKA, ja que és idoni per al farciment d'esquerdes i buits de les parets. 

 

 
 

 

 
5.4.1.6 TRACTAMENT QUÍMIC SÒL-MUR  

 

El tractament químic en sòl i murs, consisteix a formar una barrera antitermitica. La forma 

d'establir, mitjançant la perforació del sòl cada 30-40 cm amb forats de 16 mm de diàmetre. 

Els forats es fan a la base de les parets de la zona afectada a protegir i són la via d'entrada 
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del termiticida. Tant per l'exterior com per l'interior de l'edifici. Les perforacions s'injecten amb 

un termiticida d'alta fixació, per tal de disposar la barrera perimetral en el subsòl de la zona a 

protegir. La barrera antitermitica ha de resultar el més homogènia possible. Per evitar que 

espais buits trenquin la continuïtat de la barrera i s'eviti l'aplicació de dosis de producte líquid 

exageradament altes, s'utilitza una formulació amb escuma, assegurant l'homogeneïtat de la 

barrera antitermitica. S’aplicarà aquest procés en el mur nord de l’habitatge de la planta baixa 

que dóna a la façana principal de la Rmabla de Sant Ferran. 

 

 

 
 

5.4.2 ESTRUCTURA HORITZONTAL: TRACTAMENT FORJATS 
 

En obres de rehabilitació estructural en què s'hagin detectat atacs previs per agents xilòfags, 

s'apliqués com a minim:  

Classe de risc 1 i 2 Protecció mitjana: la penetració del producte protector és superior a 3 mm 

en qualsevol part de la superfície tractada sense arribar al 75% del volum impregnable. Es 

correspon amb les classes de penetració de P3 de la norma UNE EN 351-1. 

 

Classe de servei 1: Tot i que no se sap exactament el tipus d'ambient que hi ha al interior de 

l'edifici, es proposa una classe de servei 1 a causa que no hi haurà un contacte directe amb 

l'exterior i per tant se suposa que les humitats ambientals seran inferiors al 65%. 

 

Per tant es recomana executar els següents tractaments anti xilòfags: 

 
 
 

5.4.2.1 Tractament fusta en estat de servei 
 
 En el cas de regir pel CTE DB SE M per complir les seves prescripcions de tractament, 

es recomanen les següents actuacions en els forjats de biguetes de fusta: 

 

- Desbastat de les biguetes: Eliminar capes més superficials degradades per les 

diferents plagues, així com la capa protectora de pintura i vernís.  

- Tractament antixilòfags: Aplicació de tractament químic. Es procedirà a la perforació de 

les biguetes que ho requereixin, per les cares laterals i superies, amb vàlvules 

antiretorn de diàmetre 9,5 mm. els extrems encastats, si no es descobreixen, es 

recomana el tractament amb perforacions a 45º per impregnar les parts inaccessibles. 

Serà aconsellable la utilització de resines per omplir les perforacions realitzades, un 

cop s'hagi aplicat la totalitat del producte anti xilòfag. També seria interessant, sempre 

que la protecció contra el foc ho permeti, la utilització de resines per omplir fissures de 

les biguetes, d'aquesta manera s'evitaran la posta d'ous de nous individus adults de 

carambicids i corcs a les fissures i esquerdes, i alhora que s'augmentarà la 

consolidació de l'estructura. 

- impregnació superficial: Aplicació de producte d'acabat superficial sempre de porus 

obert, ja sigui a base d'aigua o d'oli, ja que afavoreixen possibles tractaments posteriors 

de manteniment i faciliten la respiració del element de fusta. Aquest acabat superficial 

haurà de garantir una protecció necessària d'entre 1-3 mm i la seva aplicació vindrà 

determinada de la polvorització del producte a base de dissolvent orgànic sobre la 

fusta. Seria recomanable tractar tots els elements ja existents i els de nova col·locació, 

que substitueixen als danyats greument per fongs, carambicids i tèrmits, així com el 

seu manteniment preventiu curatiu de les parts sanes.  

- Deixar biguetes descobertes: Per tal d'afavorir la ventilació i facilitar la correcta 

inspecció i possibles tractaments de manteniment en visites posteriors, és recomanable 

la instal·lació de falsos sostres amb folgança entre la placa i la fusta per garantir 

ventilació. 

 

5.4.2.2 Reforç de la secció del cap de la biga del menjador de la planta baixa 
 

La humitat a la zona de càrrega de la bigueta de fusta ha provocat la pèrdua de la secció 

en el seu extrem, afeblint considerablement l'estructura del forjat. És per això que es procedirà 
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a reconstruir la secció de l'encastament de la biga en les parets o murs mitjançant el següent 

procés: 

 1. Apuntalament de biguetes  

2. Eliminar la zona de fusta afectada mitjançant serra especialitzada de tall i deixar la 

bigueta sana. Netejar la zona de la paret on reposa la bigueta.  

3. Practicar perforacions en la direcció del suport, perpendiculars a la cara del cantell de  

la fusta.  

 4. Introduir varetes d'armadura de fibra de vidre i col·locar encofrat lateral.  

 5. Farcit amb resines i retirar encofrat després d’assecat. 

 

 
 

 

 

5.4.3 ESTRUCTURA HORITZONTAL: RECONSTRUCCIÓ REVOLTÓ 
 

S'adopta el projecte de reconstrucció de volta per reparar l'actual volta caiguda (revoltó 

ceràmic o volta catalana).  Es proposa la retirada de l'actual paviment, conservant-lo en un 

lloc protegit per assegurar la seva correcta conservació fins a la seva posterior col·locació, la 

demolició de la capa de compressió, la volta afectada i el fals sostre de la planta inferior. 

 Posteriorment es procedirà a reconstruir la volta i a executar l'actual capa de compressió a 

base de formigó Arlita HL - 250 ancorada al forjat per fer front als esforços rasants mitjançant 

cargols barraquers, es col·locarà una malla electrosoldada unida mitjançant punts de 

soldadura als cargols barraquers de fixació. Es col·locarà el paviment original i s'executarà un 

nou fals sostre al pis inferior. 

 

5.4.4 ESTRUCTURA HORITZONTAL: REFORÇ DE BIGUETA DE FUSTA 
 

5.4.4.1 SISTEMA MECANOVIGA PERFIL MVV 
 

El sistema Mecanoviga perfil MVV està compost per una biga resistent i dos cartel·les. 

La biga està composta per tres peces de xapa d'acer A37b (S235JR) zincat que s'acoblen i 

s'uneixen mitjançant cargols d'alta resistència.  

La biga Mecanoviga de reforç es col·loca sota la bigueta afectada, aconsegint la 

transmissió de càrregues de la bigueta a la biga de reforç mitjançant el farciment de l'espai 

entre ambdues amb morter de retracció controlada  Un cop injectat el morter es verificarà el 

volum subministrat d'aquest. A efectes de càlcul no es considera la resistència del morter, 

només es considera la secció metàl·lica.  

La transmissió d'esforços a les parets, murs o jàsseres on descansa el forjat, es realitza 

a través de les cartel·les, fixades a les mateixes mitjançant ancoratges de tipus químic o 

mecànic. 

 

Aplicació:  

Forjats de biguetes de fusta i revoltó ceràmic a l’habitatge de planta baixa. 

 

Conexió: 

Connexió a fàbrica de maó. Els ancoratges seran de vareta roscada amb rosca i 

volandera fixats mitjançant resina de dos components. En cas de ser la fàbrica de maó buit es 
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col·locarà un encamisat o tamís, la metrica de les varetes i longituds, es determinarà per càlcul 

en cada cas. 

 

Materials: 

Xapa d'acer laminada en calent, destinada a ser sotmesa a una conformació en fred per 

plegat  segons Norma UNE -EN 10.025/94. Aquest material s'empra per a la formació dels 

perfils longitudinals i les cartel·les. Xapa d'acer laminat A37b (S235JR) segons Norma NBE-

EA/95. 

 

Característiques: 

Límit elàstic : 24 kp/mm2.  

Resistència a la tracció : 37-48 kg/mm2.  

Allargament de trencament : 26%. 

 

Morter de retacat: 

Morter sense retracció : Betec Serena 110. I.  

Mida màxim d'arido : 0,5 mm.   

Exempt de clorurs i agregats metàl·lics  

Resistència a compressió : 618 kp/cm2.  

Resistència a flexotracció : 78 kp/cm2.  

Pes específic : 2.000 kg/m3 Autonivellant 

Augment de volum : 0,3-0,4 %. 

pH: 13 (altament bàsic). 

 

Cargols d'alta resistència 

Els cargols utilitzats per formar la biga de reforç compliran les especificacions 

dimensionals que recullen les Normes DIN 931 i DIN 934. Així mateix compliran les exigències 

metal·lúrgiques de les normes UNE -EN 20898, UNE -EN ISO 898 i la Norma NBE-EA/95. 

 

Perfils longitudinals 

La biga està composta per 3 xapes d'acer doblegades i punxonades que, un cop 

acoblades, presenten un perfil tipus omega, dos extrems i un de central. El punxonament de 

les peces és a força de colis a les ales permetent un correcte ajust de la biga a la llum entre 

parets. Les següents taule, subministrades pel fabricant, mostren els valors estàtics i 

dimensionals dels perfils. 

 

Cartel·les 

Xapes d'acer plegada, amb pestanya inferior de 8 cm, per a suport de la biga i pestanya  

superior pel travat. El gruix de la placa és variable de 4 a 6 mm en funció de les longituds de 

les bigues. 

 

 
Secció forjat amb reforç estructural sota biguetes de fusta de perfil MVV sistema Mecanoviga. 

 

 
 

PROCÉS EXECUCIÓ REFORÇ PERFIL MVV 

 

1. Protecció de marcs, portes, terra i tot el mobiliari que pugui retirar-se de la zona de treball. 

Enderroc de l'actual fals sostre de canyís per accedir a les biguetes de fusta a reforçar. 
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2. Desviar les possibles instal·lacions que per la seva ubicació entorpeixin en l'execució i 

muntatge de la biga de reforç o la col·locació dels seus suports a les parets mestres i jàsseres. 

3. Trencar, obrir buits i regates en tabiqueria existent que per la seva situació no permeti el 

pas o la col·locació dels perfils de reforç. 

 

 
4. Preparar els dos caps de les biguetes deixant la zona del suport del perfil de reforç neta i 

plana. Aquesta haurà d'estar exempta de restes de guix i no es podrà presentar cap sortint. Si 

cal es realitzaria un remolinat de ciment pòrtland en aquesta zona. 

5. Col·locació dels perfils MVV d'acer amb suport en les cartel·les instal·lades a la paret i 

farcit de les aletes dels mateixos amb morter de ciment pòrtland. Es podrà utilitzar auxiliarment 

puntals per a sustentar les bigues de reforç en la seva col·locació i facilitar l’instal·lació. 

 
a = 20cm 

b = 45cm 

 

6. Rejuntat de la rematada de l'aleta sobre el forjat (revoltó ceràmic) per a un òptim 

lliurament i acabat del sistema. 

 
7. Ignifugació. Protecció contra foc de reforços d'acer I revoltó ceràmic mitjançant la 

projecció de morter de perlita i vermiculita en gruix suficient per aconseguir una resistència al 

foc de 120 minuts (RF -120’). 

 

5.5 SISTEMA ENVOLVENT I TANCAMENTS 
 

5.5.1 FAÇANES PRINCIPAL I POSTERIOR 
 
Façana principal correspon a la façana de la Rambla de Sant Ferran en la qual es 

realitzarà una neteja general de tota la façana amb aigua a pressió per treure la pol·lució i 
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obrir el porus del parament. Obrir els ancoratges de la barana metàl·lica, sanejar la part 

encastada i donar un neutralitzador d’òxid per tornar-la a collar amb morter, treure tot l’òxid de 

la resta de la barana. Fer un repàs general a la façana col·locant mallatex a les fissures si fos 

necessari. 

Acabar la façana amb dues capes de pintura, prèvia capa imprimació, amb pintura de la 

casa Sikkens o similar. Pintar les baranes metàl·liques i reixes amb pintura tipus oxidron. 

Tota la pedra artificial és netejarà amb micro projecció acabat amb dues capes 

hidrofugants. 

 

La façana posterior correspon a la façana interior del pati d’illa. Igual que en la façana de la 

Rambla de Sant Ferran també es seguirà el procés de sanejar la totalitat de la façana, treure el 

revestiment de l’interior de les galeries de guix respectant el pilar central. Retirar el sostre 

d’encanyissat de les galeries degut al seu mal estat. I finalment treure l’estuc i arrebossat de la 

planta baixa de l’edifici. 

Un cop fets tots els repassos i sanejar tota la façana és procedirà a fer el revestiment de 

monocapa tipus Terra amb fibra incorporada de Weber Cemarksa, respectant el màxim el 

especejament original, i la cornisa existent en el forjat de les balconeres, col·locant una rajoleta 

de trencaaigües que desvia les aigües del sostre.  

És col·locarà pladur en el sostres de les galeries, per a suplir l’encanyissat existent.  

En quant a les baranes, previ rascat, s’acabaran amb pintura sintètica a dues capes. 

 

Pel que fa als patis interiors o celoberts, es farà un repicat de les zones més malmeses per 

a poder posteriorment fer un repàs de tot l’arrebossat existent amb un morter hidròfug mixt 

elaborat a l’obra acabat remolinat. Finalment s’aplicarà un acabat de pintura, formada per dues 

capes de fons diluïdes i dues amb pintura plàstica de color blanc. 

 

5.5.1.1 Reconstrucció de motllures 

 

Per a la reconstrucció de motllures es prendran mides i proporcions de les que encara 

existeixen i es conserven en bon estat, i s'encarregaran a un taller, el modelat amb fang de 

noves peces per després realitzar sengles motlles d'escaiola, d'una sola peça (motlle perdut), 

que ompliran després de retirar el fang, amb resina de polièster tinguda amb pigments 

inorgànics, formant, per volteig una fina capa. 

Després d'aquesta, es col·locaran bandes de reforç de fibra de vidre a les zones on 

s’incrustaran les barres d'acer roscades amb què subjectar de nou les mènsules a la paret, i 

després d'això, una segona capa de resina a la qual s'afegirà arlita per aconseguir major gruix 

amb el mínim pes. Simultàniament es col·locaran les barres abans assenyalades, i després de 

l'enduriment de la resina s'ompliran les escletxes amb resina epoxi. 

 

5.5.1.2 Cosit d'esquerdes i reblert de juntes 
 

Pel cosit d'esquerdes s'utilitzarà una vareta roscada de 8 mm i de 25 cm de llarg, previ 

trepant dels forats, evitant les juntes i buscant els maons. S'adheriran amb resina epoxi i es 

taparan posteriorment amb morter resinós sense retracció. 

Les fissures, s'ompliran amb morter tixotròpic sense retracció, més adequat per evitar que 

es tornin a produir, després es col·locarà malla tipus mallatex ancorada mecànicament al 

suport per a la posterior embegut en el morter de falseig. 

5.5.1.3 Reconstrucció de l'ampit superior 
 

A la part superior de l'ampit, es col·locaran escopidors ceràmics de doble goteró a dues 

aigües que asseguraran l'estanquitat i estabilitat del mur. Posteriorment es revocarà el mateix, 

per la part exterior, amb morter de calç aèria i sorra fina. Aquest morter es pintarà del mateix 

color que les cornises amb dues capes de pintura al silicat. 

 

5.5.1.4 Eliminació d'elements aliens 
 

Serà necessari eliminar amb cisell i trepants tant els elements metàl·lics aliens a la façana, 

com claus, filferros, tubs de plom i com les restes de ciment i morters dels pegats aplicats per 

tapar destrosses o forats, sobretot en l'ampit de la planta baixa. 

 

5.5.1.5 Sanejat de la façana 
 

El següent pas en el procés, serà, a partir dels plànols de degradacions i de proposta, 

marcar directament a la façana tots els morters que s'eliminaran per, amb mitjans manuals, 

picar-los completament fins a trobar el mur. 
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5.5.1.6 Reconstrucció d'elements i cornises 
 

En cornises molt degradades, s'eliminarà completament l'estuc que la cobria, així com les 

rajoles de la part superior i tots els maons que es trobessin despresos. Després de netejar es 

procedirà a reconstruir també amb maons reaprofitats, les parts que faltaven agafades amb 

morter sense retracció. 

La part superior es regularitzarà primer amb morter resinós per obtenir una superfície 

contínua i amb pendent per al desguàs, després es col·locaran rajoles amb doble goteró, 

encastades en l'ampit per a una millor estanqueïtat. 

Per evitar que els coloms es posin de nou en la cornisa, amb els problemes que això 

comporta, es col·locaran dispositius anti coloms de doble punxa sobre les rajoles. La part 

inferior s’estucarà de nou amb morter de calç tradicional, primer bastard per regularitzar la 

superfície i després fi, en dues capes. 

 

 

5.5.1.7 Reintegració d'elements petris 
 
La reparació de les pedres de les llindes i lloses dels balcons, danyats tant per l'acció de 

l'home com accidental, s’efectuarà aplicant sobre la zona a reconstruir una capa de morter 

sense retracció, amb reforç de fibra de vidre, a fi d'assegurar l'adherència del material, per 

posteriorment acabar amb una capa de morter de reintegració acolorit amb pigments 

inorgànics per assemblar-ho a la pedra circumdant. 

Els de més superfície es realitzarà prèviament una estructura de varetes d'acer incrustades 

a la pedra amb resina epoxi de dos components que serveixi d'ànima a la nova peça 

reconstruïda que per la seva grandària i pes no es podrà subjectar d'una altra manera. 

 

5.5.1.8 Neteja i impermeabilització de la pedra 
 

A l'interior de les llindes que es trobaven pintades amb pintures a la calç i l'aigua, que 

havien generat una crosta dura, s'eliminarà la pintura amb cisell i martell, ja que es troba 

despresa de la pedra. Un cop eliminades d'aquesta forma la major part de les pintures, es 

netejarà la pedra amb aigua a baixa pressió i raspalls tous, sobretot a la part baixa de les 

lloses, on hi havia grans crostes de brutícia carbonatades. 

Un cop netejada la pedra s'impermeabilitzaran les lloses dels balcons amb dues capes de 

pintura epoxi del mateix color de la pedra. D'aquesta manera s'evitarà també l'aflorament de 

sals solubles per la part inferior de les lloses. 

 

5.5.1.9 Reconstrucció dels acabats de façana 

 

Un cop sanejat el parament, s’enfoscaran les parts picades amb un morter de calç apagada 

i sorra de marbre en proporció 1:3’5 i amb un gruix d'1 cm, després del qual es procedirà a 

donar una segona capa de morter, aquesta vegada en proporció 1:3 de calç i pols de marbre i 

un gruix de 2 mm que es lluirà fins a quedar completament llis. Per aconseguir el color desitjat 

es pintarà l'arrebossat en fresc amb calç tinguda amb pigment color siena natural i es tornarà 

a passar la plana per omplir els porus, eliminant el sobrant. D'aquesta manera tindrem ja 

l'estuc preparat per a pintar, el que es farà també en fresc, amb pigments inorgànics diluïts en 

aigua de calç. 

A les zones on només s'ha perdut l'arrebossat final, després d’humectar la paret, 

s'aplicarà únicament la capa d'arrebossat de pols de marbre i calç, juntament amb el pintat de 

color. Un cop respassada tota la façana, serà necessari brunyir els morters per aconseguir la 

brillantor característics dels estucs planxats, i per altra banda també haurem d'aconseguir un 

efecte de "vell" sobre els mateixos, tot això aconseguint-ho a través de l'aplicació amb espart 

de la calç tinguda que haurem utilitzat abans i fregat fortament fins que apareix la brillantor. 

D'aquesta manera a més s'aconseguirà tapar els porus i fer més impermeable el morter. 

 

5.5.1.10 Tractament de ferros i forges 
 

Els ancoratges de les baranes dels balcons, que es troben en mal estat, oxidats i exfoliats, 

s'eliminaran tallant-los i substituint-los per platines de ferro tractades amb antioxidant, 

encastades en el mur i soldades a les baranes. Posteriorment es raspallaran amb raspalls 

metàl·lics totes les forges a fi d'eliminar l'òxid i les restes de pintura i es pintaran amb dues 

mans d'esmalt sintètic antioxidant amb partícules de ferro, tipus OXIRON. 
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5.5.1.11 Reforç punts conflictius 
 
Els forjats, pilars i llindes, caixes de persianes, marcs de finestres i portes, i en definitiva 

els canvis de pla o de material al parament, són zones de façana que acumulen de manera 

important les tensions, amb la qual cosa s'incrementa el risc de fissuració. Per ajudar al 

revestiment a contrarestar aquestes tensions, es reforçarà col·locant una malla de Armand de 

fibra de vidre de 10 mm de reticula com a màxim. La resistència lineal mínima a tracció de la 

trama o de l'ordit ha de ser de 125 daN / 5 cm. 

 

5.5.1.12 Instal·lació de la bastida tubular en façanes 
 
Per dur a terme els processos de rehabilitació de la façana anteriorment descrits, es 

procedirà a la instal·lació d'una bastida tipus Mecanotubo, model Bosta amb plataformes de 

treball cada 2 metres d'altura. S’instal·larà una escala per façana, barana i sòcol de protecció 

anti caiguda. L'arriostrament de la bastida es realitzarà mitjançant puntals que es col·locaran 

en els forjats. Els puntals són de Mecnotubo del tipus AS de diàmetre 63 mm i es connectaran 

de manera que no interfereixi en l'obra de l'interior de l'edifici. 

Les bastides es muntaran segons les següents indicacions:  

1. Muntatge de façana de rambla Sant Ferran i posteriorment, façana d'illa interior (pati 

posterior).  

2. Les plataformes de suport dels cargols sense fi (mecanisme de nivell) de base 

disposats sobre taulons de repartiment, clavats amb claus d'acer passats a fons 

i sense doblegar.  

3. Es prohibirà treballar sense plataforma disposada sobre la coronació sense abans no 

haver-se tancat les baranes sòlides de 90 cm d'altura format per passamans, barra 

intermèdia i sòcol.  

4. Tots els components hauran mantenir el seu bon estat de conservació eliminant 

aquells que posseeixen defectes o estiguin molt oxidats.  

5. Es muntarà una plataforma de treball igual o inferior a 30 cm del parament vertical 

en què es treballa.  

6. S’arriostraran els paraments verticals sòlidament amb punts forts de seguretat 

previstos en façana.  

7. Les càrregues s'alçaran fins a les plataformes de treball mitjançant corrioles muntades 

sobre Forcas tubulars subjectades amb un mínim de dos brides a la bastida. 

8. Es prohibirà fer morters i pastes directament sobre les plataformes de treball en 

prevenció de superfícies lliscants que facin caure als treballadors.  

9. Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en 

prevenció de sobrecàrregues innecessàries.  

10. Es col·locaran en tota l'altura un sistema de xarxa de protecció vertical.  

11. El desmuntatge es realitzarà en sentit invers començant des de l'última planta. 

 

5.5.2 REPARACIÓ DE COBERTA 
 

La coberta existent està formada per un sistema constructiu propi de climes càlids a l'estiu. 

El paviment de coberta, de rajola ceràmica, està forrat de tela asfàltica d’alumini que actua 

com "para-sol". La rajola ceràmica està recolzada en envanets sobre el forjat de coberta de 

l'últim pis. Estan acabades amb capa impermeabilitzada de pintura bituminosa tipus acrílic 

aplicada sobre rajola, presa amb morter de calç i sorra. Aquest tipus de coberta rep la 

tipologia de "coberta catalana". La coberta és plana i practicable, formant un pendent a dues 

aigües del 15% i recollida de les mateixes per 2 embornals col·locats en cantonades de 

l'edifici. 

Aquesta solució va ser basada en la creació d'un tauler impermeable, de rajola, que a dia 

d'avui, ha deixat de prestar el servei de protecció davant humitats de filtració. La ventilació, 

però, està garantida gràcies a les obertures contínues en tot el perímetre i façana mitjançant 

els buits triangulars (façana arrebossada) o rectangulars (façana de maó). Com en tota 

coberta plana, el suport de la mateixa està físicament separat d'ella, perquè pugui dilatar i 

contraure lliurement. Per això en tot el perímetre es disposa d'una protecció de la camara, 

fixada a la paret vertical. D'aquesta forma no es transmeten empentes als petos. El pitet, com 

un trencaaigües, està format per rajola i es remata en la seva part inferior amb un goteró, 

perquè l'aigua caigui a l'exterior de la coberta, no en la càmera. Tot el perímetre està acabat 

amb aquest pitet. 

Com en qualsevol coberta, el manteniment ha de ser continu perquè no es produeixin 

problemes patològics de consideració. Després de realitzar la revisió visual de la 

impermeabilització, dels embornals, baixants, etc. S'ha determinat que no té 

impermeabilització afegida a la rajola catalana (no és necessari si aquest es conserva 
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adequadament) ni aïllament, més enll d'una camara ventilada (que aporta suficient aïllament). 

És per això que es determina la incorporació de majors aïllaments a la coberta perquè el 

sistema constructiu emprat segueixi garantint uns nivells de confort que fins fa poc eren 

suficients. 

El sistema de formació de pendents ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient davant les 

sol·licitacions mecàniques i tèrmiques, i la seva constitució ha de ser adequada per al rebut o 

fixació de la resta de components. Els valors que satisfan aquestes condicions depenen del 

material constitutiu de la solució de formació de pendents. 

 

5.5.2.1 Terrat Transitable 
 

Es procedirà a retirar tota la tela asfàltica d’alumini actual, així com l’últim full de rajola i fer 

el procés constructiu següent:  

- Capa de morter preparatori amb pendent fins als baixants. 

- Col·locació d’una membrana d’impermeabilització EPDM, sobre un teixit no teixit. 

- Acabat amb un full de rajola rústica amorterada i un full de rajola tipus gres 

exterior rejuntada amb material adequat i amb el mateix sistema i material, formació 

de tots els minvells a la zona del terrat. 

Prèviament s’haurà de fer un repàs de les xemeneies-barrets, així com les baranes i parets 

perimetrals, escatar i arrebossar amb morter hidròfug, sempre que sigui necessari. 

 

5.5.3 PARTICIONS INTERIORS 
 
5.5.3.1 Tabiqueria divisòria interior habitatges 

 

Es realitzaran les particions interiors amb envà de cartró guix laminat doble, compost per un 

envà de guix laminat autoportant sobre doble estructura d'acer galvanitzat, amb una 

resistència de EI-60, amb doble panell de llana mineral de 5 cm de gruix en el seu interior; amb 

una conductivitat 0.044 W/mK, resistència tèrmica de 1.10 m2K/W i reacció al foc A2-s1, d0 

(MW-EN 13162 - T2-WS-MU1-AF5), doblat per ambdues cares amb dues plaques de guix 

laminat trasdossades conductivitat 0.044 W/mK, resistència tèrmica 1.10 m2K/W i reacció al 

foc A2-s1, d0 (MW-EN 13162 - T2-WS-MU1-AF5). 

Per banys i cuines, es complementarà l'envà amb un extradossat de placa hidròfuga de 

guix laminat. 

 

5.5.3.2 Tabiqueria extradossat façanes, mitgeres i sales exteriors 
 

• Façana principal (gruix 40 cm.): Es realitzaran amb dues plaques de cartró guix de e = 15 

mm, aïllant llana roca i = 6 cm., Cambra d'aire 16,5 cm ventilada, i arrebossat de la cara 

interior del totxo. 

• Façana posterior (gruix 30 cm.): Es realitzaran amb dues plaques de cartró guix de e = 15 

mm., Aïllant llana roca i = 6 cm., Cambra d'aire 19,5 cm. ventilada, i arrebossat de la cara 

interior del maó. 

• Patis mitgers (gruix 15 cm) es realitzaran amb dues plaques de cartró guix de e = 15 mm., 

Aïllant llana roca i = 6 cm, arrebossat de la cara interior del maó. 

 

5.6 SISTEMA D’ACABATS 
 

5.6.1 FUSTERIA EXTERIOR 
 
A causa de mal estat de fusteria existent, es realitzarà tota la fusteria nova. Es reproduirà la 

fusteria el mes fidelment, d'igual mida i forma a les existents. Els vidres seran de Climalit 

(4/6/4 +4) per aïllar acústica i tèrmicament l'interior de l'edifici. 

La fusteria exterior serà d'alumini anoditzat 15 micres, homologades i amb clasificació, 

A3/E3/V3. En les dues façanes, la de la Rambla de Sant Ferran i la interior pati d’illa, així com 

en els dos celoberts és traurà tota la fusteria exterior existent incloses les guies de la persiana 

i persianes i seran substituïdes per una fusteria d’alumini amb pont tèrmic i doble vidre amb 

càmera d’aire per aconseguir un major grau d’habitabilitat dels diferents habitatges i una 

millora en el seu aïllament tèrmic i acústic, amb les persianes corresponents també d’alumini 

lacat, tot del mateix color. 

L'envidrament serà doble, de baixa emissió, Climalit amb gruixos 4/6/4+4. Els paràmetres 

bàsics que s'han tingut en compte a l'hora de l'elecció de la fusteria exterior han estat la zona 

climàtica, la transmitància tèrmica, el grau de permeabilitat, les condicions d'accessibilitat per 

façana, les condicions de seguretat d'utilizació pel que fa als buits i elements de protecció i les 
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condicions d'aïllament acústic determinats pels documents bàsics DB-HE-1 de limitació de la 

demanda energètica, DB-SI-5 Intervenció de bombers, DB-SU-1 Seguretat enfront al risc de 

caigudes i DB-SU-2 Seguretat enfront al risc d'impacte i atrapament i DB-HR de condicions 

acústiques en els edificis. 

 

5.6.2 TANCAMENT INTERIOR 
 
Les portes interiors es realitzaran noves amb fusta de pi rus reproduint les portes originals 

de l'edifici. Totes les portes disposaran d'una folgança entre el marc i el bastiment de base, per 

a permetre la circulació de l'aire i complir amb els criteris de ventilació segons CTE, 

s’instal·larà un airejador que permeti la circulació de l'aire per l'interior de l'immoble. L’airejador 

anirà instal·lat damunt d'una porta entre el marc i el premarc quedant ocult pel tapajuntes, 

reduint al mínim l'impacte visual. Aquest airejador incorporarà un sistema de patentat d'aïllant 

acústic que garanteix l'aïllament acústic. L'alçada lliure de les portes serà de 2.10m. 

Els paràmetres bàsics que s'han tingut en compte a l'hora de l'elecció de la fusteria interior 

han estat les condicions de seguretat d'utilizació pel que fa a impacte amb elements fràgils, 

atrapament i empresonament determinats pels documents bàsics DB-SU-2 Seguretat enfront 

del risc d'impacte i atrapament i DB-SU-3 seguretat davant el risc d'immobilització en recintes. 

 

5.6.3 PROTECCIONS 
 

Per a poder col·locar l’ascensor en l’ull central de l’escala general de l’edifici prèviament és 

faran uns treballs de replanteig i retirada de la barana existent a la planta primera deixant la 

llosa i voltes de l’escala polides per a guanyar superfície. 

La barana de les escales serà reposada en el primer tram de planta baixa, formada per un 

marc perimetral de forja de ferro i barres verticals, recobert amb un acabat de fusta 

semicircular. S'aplicarà una pintura esmalt del mateix color que l'original i s’envernissarà la part 

de fusta. Totes les barres d'acer aniran pintades amb dues capes, una de imprimació 

antioxidant i una segona d'acabat de pintura a l'esmalt sintètic. 

 

 
 

5.6.4 PAVIMENTS 
 

• Replans - Vestíbuls - Zones de pas: Enrajolat de marbre de Sierra Elvira tosquejat, de 2 

cm. de gruix, amb acabat en tall de serra, rebut amb morter de ciment i sorra de molla 1/6, i / 

llit de sorra de 2 cm., rejuntat i neteja s/NTE-RST-14. 

 
• Cuina, Banys i cambres humides: es projecta paviment ceràmic amb rajoles de gres 

antilliscant monococció de 30x30 cm, de resistència a flexió de 320 Kg/cm2, sobre capa de 

sorra de 2 cm. de gruix mínim, preses amb morter de ciment M-5. 

 
• Habitacions, sala estar, distribuïdors: Enrajolat de rajola de fang cuit 30x30 cm. rebut amb 

morter de ciment i sorra de riu M 5 segons UNE-EN 998-2, i / llit de 2 cm. de sorra de riu, p.p. 

de rodapeu del mateix material de 8,5 x30 cm., rejuntat i netejat, s/NTE-RSP-14. 

 
• Graons tram escala: esglaons format per estesa de pedra ja existent, només caldrà 

realitzar un repàs, abeurada i neteja; construït segons NTE/RSR-19. Mesurat segons la 

longitud de l'aresta d'intersecció entre estesa i davanter. 

5.6.5 ENRAJOLATS 
 

Els paraments verticals de les zones humides, banys i cuines tindran un acabat amb 

arrebossat i reglat de 20mm de gruix, de morter de ciment i sorra de riu, 1:4, per a 

posteriorment enrajolar el parament amb rajoles color llis de 43,5 x65, 9 cm, rebuda amb 

morter ciment adhesiu 1:6 i la verdugada de ciment color tabac. Les cantonades es 

solucionaran amb cantoneres del mateix color de la rajola ceràmica i collades amb el mateix 

morter ciment. 

 

5.6.6 REVESTIMENTS 
 

Els paraments verticals formats amb peces ceràmiques es enluciran amb guix YG de 

15mm de gruix i acabat lisat amb guix YF. Les cantonades i altres acabaments s'elaboraran 

amb cantoneres de xapa galvanitzada. 
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5.6.7 FALSOS SOSTRES 
 

• Cuina, Banys i zones humides: En zones humides, es projectarà majoritàriament fals 

sostre registrable de davanter de Guix Laminat HIDROFUG d'ús per a exterior, format per una 

estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzada a base de perfils continus en forma d'U, de 

47mm d'ample i separats entre ells 500mm, suspesos de forjat per mitjà de "forquilles" 

especials i vareta roscada, a la qual es cargola una placa tipus Standard 15mm gruix, part 

proporcional d'ancoratges, cargols, cintes i pastes per a juntes, etc. Totalment acabat i llest per 

emprimar, pintar o decorar. 

 

• Habitacions, sala estar, distribuïdors: Fals sostre continu format amb placa de guix 

laminat de 15 mm, de vora afinada, sobre estructura longitudinal mestra de 60x27 mm. i perfil 

perimetral de 30x30 mm, ancoratge amb vareta penjada, buscant la part proporcional en peces 

de penjament, per nivellació i tractament de juntes. Alçada lliure 2,50 m. 

 

5.6.8 PINTURES INTERIORS 
 

A l'interior, els paraments verticals enguixats es pintaran amb pintura al tremp llis blanc, 

així com els falsos sostres de placa de guix laminat. 

 
RESUM ACTUACIONS CONSTRUCTIVES 

 
A. ACTUACIONS DE DESMUNTATGE I ENDERROC  
 

Enderroc zona rentadors. Planta 2a per normativa de profunditat. 

Excavació per dimensionat del muret 

Fonamentació del mur de contenció de terres del jardí 

Enderroc dels envans interiors  

Enderroc dels forjats 

Enderroc escales per adecuar ascensor al forat d’escala 

 
B. ACTUACIONS EN L’ESTRUCTURA VERTICAL  
 

Reparació d’esquerdes estructurals  

Actuació en les esquerdes per bolcament de façanes (posterior)  

Reparació d’eflorescències i disgregació morter 

 

C. ACTUACIONS EN L’ESTRUCTURA HORITZONTAL 
  

Intervenció en la volta ceràmica per desprendiment del forjat 

Intervenció en la resta de forjats 

Intervenció biguetes de fusta situat a la zona rentadors 

 
D. ACTUACIONS EN LES COBERTES  
 

Reparació del terrat-coberta 

Reparació baranes. Oxidació 

Reubicació dipòsits aigua. 

 

5.7 PARÀMETRES COMPLIMENT CTE. SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 

Per tal de comprovar l’estabilitat estructural dels elements resistents (forjats i murs) s’ha 

realitzat un càlcul general i aproximatiu. S’han tingut compte els paràmetres que estableix el 

CTE DB Seguridad Estructural, i les normes NBE-FL-90 i PIET 70. 

 

5.7.1 SEGURETAT ESTRUCTURAL D'UN FORJAT DE BIGUETES DE FUSTA EN 
HABITATGE 

 
Segons consta en els plànols aportats, el forjat és format per biguetes de fusta de secció 

20x20 cm, amb un intereix de 60 cm i revoltons de molassa reomplerts de guix i rajoles. L'ús 

del forjat és d'habitatge. 

Les biguetes recolzen en parets de fàbrica resistent de 40 cm de gruix, on s'hi encasten. 

La llum lliure entre parets és de 5,30 m, cosa que dóna lloc a una llum d'eix a eix de 5,70 cm. 

El cantell del forjat (des de la cara inferior de les biguetes fins a la cara superior del reblert 

de guix i rajoles per sobre dels revoltons) és de 30 cm. Per sobre del forjat hi trobem una capa 

de 2 cm de sorra, 3 cm de morter i un paviment hidràulic de 4 cm de gruix. Inferiorment 

existeix un cel ras de canya i guix. 
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5.7.1.1 Anàlisi Estructural 
En base a l'annex D del Document Bàsic de Seguretat Estructural del Codi Tècnic de 

l'Edificació (DB-SE CTE), per tal d'avaluar la seguretat estructural del sostre de biguetes 

podem prendre una d'aquestes dues vies: 

1. Anàlisi quantitativa. Aquesta anàlisi ha de partir de la caracterització resistent dels 

elements estructurals i de l'estat de càrregues actuant, per tal d'estimar numèricament 

la resistència dels elements i comparar-la amb els esforços actuants, de forma que es 

pugui obtenir un determinat coeficient de seguretat.  

2. Anàlisi qualitativa. Si l'edifici s'ha comportat adequadament en el passat i no mostra 

signes de deteriorament o lesions, es pot admetre que els elements estructurals tenen 

una capacitat portant adequada i que els mateixos són aptes per al servei, sempre i 

quan no es canviïn les condicions de funcionament estructural dels mateixos, no es 

canviï l'ús característic i no s'incrementin les càrregues actuants. Si l'edifici es dóna per 

bo mitjançant aquesta anàlisi qualitativa s'haurà de controlar periòdicament durant el 

període de servei restant. 

Tot seguit procedeixo a desenvolupar totes dues anàlisis. 

 

1. Anàlisi quantitativa 
Per a l'anàlisi quantitativa he procedit en primer lloc a estimar l'estat de càrregues. No 

disposem de dades específiques dels pesos actuants o de les densitats dels elements que 

intervenen, així que ho estimarem en base a les dades que es faciliten a la norma NRE-AEOR-

93 i al CTE: 

 

• Pes propi biguetes fusta  0,30 kN/m2 

• Pes revoltons i reblert  1,20 kN/m2 

• Pes 2 cm de sorra  0,30 kN/m2 

• Pes paviment hidràulic + morter  1,10 kN/m2 

• Pes cel ras de canya i guix 0,40 kN/m2 

• Total càrrega permanent  3,30 kN/m2 

• Sobrecàrrega d'ús segons CTE  2,00 kN/m2 

• Total càrrega 5,30 kN/m2 

 

Prenent aquest estat de càrregues he procedit a comprovar les biguetes segons el DB-SE-

M del CTE, tot prenent una classe resistent de la fusta C24 (vegeu l'annex corresponent). 

Aquesta classe resistent és relativament habitual, tot i que també són habituals classes 

resistents inferiors. 

D'aquest càlcul numèric obtenim un coeficient d'aprofitament a la flexió de 0,97 (cosa que 

indica que és acceptable tot i que de forma bastant justa, ja que el límit és la unitat), i un 

coeficient d'aprofitament al tallant de 0,30 (plenament acceptable). La comprovació de la 

deformació és no obstant insatisfactòria, ja que la fletxa a termini infinit és de l'ordre del doble 

de la màxima permesa. Finalment, es comprova que la seguretat front a una situació d'incendi 

(admetent una resistència al foc exigida de R-60, vàlida per a edificis plurifamiliars) també és 

insatisfactòria, ja que s'obté un coeficient d'aprofitament superior a la unitat. 

Si la classe resistent fos especialment elevada, com ara una C30, l'estabilitat al foc seria 

assumible, però seguiríem sense complir amb la limitació de la deformació (que, no ho 

oblidem, sol determinar també el bon comportament front a vibracions molestes). 

Per tal d'obtenir conclusions fiables amb aquest tipus d'anàlisi seria necessari efectuar 

assajos sobre les biguetes de fusta (generalment destructius), o bé procedir a efectuar una 

prova de càrrega. 

 

2. Anàlisi qualitativa 
El primer punt de l'article D.6.1 del DB-SE del CTE estableix el següent: 

"D.6.1 Capacitat portant 1 Es pot suposar que un edifici que hagi estat dimensionat i 

construït d’acord amb les regles de normes antigues té una capacitat portant adequada si es 

compleixen les condicions següents: 

a) l’edifici s’ha utilitzat durant un període de temps prou llarg sense que s’hagin produït 

danys o anomalies (desplaçaments, deformacions, fissures, corrosió, etc.); 

b) una inspecció detallada no reveli cap indici de danys o deteriorament; 

c) la revisió del sistema constructiu permeti assegurar una transmissió adequada de les 

forces, especialment a través dels detalls crítics; 

d) tenint en compte el deteriorament previsible així com el programa de manteniment 

previst es pot anticipar una durabilitat adequada; 

e) durant un període de temps prou llarg no s’han produït canvis que puguin haver 

incrementat les accions sobre l’edifici o haver afectat la seva durabilitat; 



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 
 
 

 

90 

f) durant el període de servei restant no es prevegin canvis que puguin incrementar les 

accions sobre l’edifici o afectar la seva durabilitat de manera significativa." 

Si les biguetes de fusta es troben en bon estat i no s'han detectat deformacions 

inassumibles es podrà admetre, per tant, que la capacitat portant del forjat és adequada. 

Aquesta assumpció haurà d'estar condicionada als següents aspectes: 

1. Cal garantir que les càrregues actuants no siguin augmentades durant la resta de vida 

del forjat. 

2. Cal establir un protocol de control sobre les biguetes afectades (punt 3 de l'article D.6.1 

del CTE-DB-SE). 

 

5.7.1.2 Conclusions 
 
S'han efectuat dues anàlisis sobre la capacitat portant del forjat de biguetes sota estudi, 

una quantitativa segons els mètodes habituals en el càlcul estructural i una altra de qualitativa 

que té en compte el satisfactori comportament del forjat al llarg del temps. 

L'anàlisi quantitativa és insuficient per a establir conclusions, ja que s'han hagut de suposar 

les característiques resistents de les biguetes. Per a poder analitzar-ho numèricament caldria 

efectuar assajos de materials i/o una prova de càrrega. No obstant, els resultats mostren que, 

suposada una classe resistent de les biguetes habitual (C24), el comportament seria adequat. 

L'anàlisi qualitativa, que té en compte el satisfactori comportament que relata el nostre client 

durant un llarg període de temps, garantiria el correcte comportament del sostre de biguetes, 

en el benentès que no hi hagi mostres de deteriorament o de lesions. 

En cas de comprovar-se el bon estat de les biguetes, resultaria raonable atorgar-les una 

capacitat portant suficient i una seguretat estructural adequada, sempre i quan no se superin 

les càrregues que fins ara hagin gravitat sobre les biguetes. Per tal de validar el forjat 

d'aquesta manera és necessari establir un protocol de control al llarg de la vida útil restant. 

Finalment, cal esmentar que la comprovació al foc (per a una R-60, vàlida per a edificis 

unifamiliars) és insatisfactòria amb els tipus més habituals de fustes emprades a Catalunya. Si, 

no obstant, l'estabilitat al foc requerida fos R-30 (seria el cas d'un habitatge unifamiliar), les 

biguetes serien estables front a la situació d'incendi de forma pràcticament independent a la 

seva classe resistent. 

 

 
 

5.7.1.3. Càlcul de les Biguetes de Fusta 
 
Veure la Secció dels Annexes per comprovar els càlculs de les biguetes de fusta amb la 

corresponent comprovació a resistència i deformació (pàg. 138) Secció Annexes – Full de 
Càlcul de Biguetes de Fusta. 

 

5.7.2 SEGURETAT ESTRUCTURAL DEL MURET DE CONTENCIÓ DE TERRES 
 

5.7.2.1 Descripció de l'actuació 
 

L'objecte d'aquest estudi és el dimensionament d'un muret de contenció de terres d'alçària 

reduïda (1,14 m) que separarà les terres entre dos jardins. 

Actualment les terres d'ambdues propietats es troben al mateix nivell, i es troben separades 

per una paret de maons massissos de 30 cm de gruix que es troba fonamentada a uns 80 cm 

de profunditat. 

Per tal d'anivellar el jardí amb el pati es pretén excavar les terres del jardí 94 cm, de forma 

que és necessari disposar un muret de contenció. 

 
 
5.7.2.2 Caracterització del subsòl 
 

No es disposa d'estudi geotècnic, però per la poca entitat de l'actuació és únicament 

necessari comprovar que la fonamentació del muret es trobi encastada en un terreny natural i 

homogeni. 

 
5.7.2.3 Accions Considerades al Càlcul 
 
5.7.2.3.1 Accions gravitatòries  

Pes propi del muret  
Es prenen en general les següents densitats per als elements resistents: 

 

 Densitat (kN/m3) 

Formigó armat 25.00 

Formigó en massa 24.00 
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Accions a causa de les empentes del terreny 
S'han considerat les següents característiques del terreny de replè, en base als valors 

conservadors més habituals per aquests terrenys: 

Densitat (kN/m 
 

• Pes específic:  γt = 18,00 

kN/m3 

• Angle de fregament intern: φ = 30º 

• Angle de fregament terreny - 

alçat:  

δ = (2/3)·φ 

• Cohesió nul·la  

3) 
S'ha pres una càrrega sobre la superfície del terreny de 4,00 kN/m2. 

S'ha comprovat que amb un angle de fregament terreny-alçat de només φ/3 l'estabilitat a 

bolcament del mur és adequada. 

 

5.7.2.3.2 Accions tèrmiques i reològiques 
No es consideren perquè la dimensió màxima de la planta no supera els 40 m (article 3.4.1 

del Document Bàsic SE-AE del CTE). 

 

5.7.2.3.3 Accions sísmiques 
Segons la norma NCSE-02 “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 

Edificación”: 

 

- Situació de l’obra: Igualada (Barcelona) 

- Acceleració bàsica: ab = 0,04 g 

- Coeficient de contribució: K = 1,0 

- Importància de l'edifici: Normal 

 

Atès que es compleixen les següents condicions: 

1. L'edifici és d'importància normal.  

2. L'acceleració sísmica bàsica és inferior a 0,08g.  

3. L'estructura està formada ben travada en totes direccions.  

4. El nombre de plantes és igual o inferior a 7. 

no és obligatòria l'aplicació de la normativa sismorresistent (art. 1.2.3. de la NCSE- 02). En 

base a això s'ha optat per no considerar l’acció sísmica. 

 

5.7.2.4 Característiques dels Materials  
 
5.7.2.4.1 Formigó armat 
La tipificació del formigó és la següent d’acord amb l’article 39.2. de la EHE-08: 

 

Àmbit Formigó 

Mur de contenció HA-25 / B / 20 / IIa 

Formigó de neteja (*) HL-150 / B / 30 
(*) Segons l'annex 18 de la EHE-08. 

 

Els possibles elements de formigó vist o a la intempèrie es protegiran adequadament amb 

pintura anticarbonatació. 

La tipificació de les barres d’acer corrugat és, d’acord a la taula 32.2.a de la EHE-08: 

 

Àmbit Acer corrugat 

Acer d’armar B 500 S 

 
 
5.7.2.5 Combinació de Càrregues 
 
5.7.2.5.1 Estats Límit Últims (E.L.U.) 

Segons l’article 4.2.2 del Document Bàsic SE del CTE s’han considerat les següents 

combinacions: 

a) Situacions persistents o transitòries (combinacions fonamentals): 

 

∑ γ G,j ⋅ Gk,j + γ Q,1 ⋅ Qk,1 + ∑ γ Q,i ⋅ ψ 0,i ⋅ Qk,i  

 

on:  

Gk,j = Valor característic de les accions permanents  

Qk,1 = Valor característic d’una de les accions variables  

Qk,j = Valor característic de la resta d’accions variables  

γG,j = Coeficient parcial de seguretat per a les accions permanents  
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γG,j = Coeficient parcial de seguretat per a les accions variables  

ψ0, ψ1, ψ2 = Coeficients de simultaneïtat o de combinació 

 

Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U. 
 
Segons la taula 4.1 del Document Bàsic SE del CTE s’han considerat els següents 

coeficients parcials de seguretat per a les accions: 

 

Coeficient 
Situació persistent o transitòria 

Acció desfavorable Acció favorable 

γG 1,35 0,80 

γQ 1,50 0,00 

 

5.7.2.6 Dimensionat dels Elements Estructurals 
 
5.7.2.6.1 Elements de formigó armat 
 

Estats Límit Últims 
 
Tensions normals 

El càlcul de les tensions normals es fa d’acord amb l’article 42 de la EHE-08, “Estat límit 

d’esgotament front a sol·licitacions normals”. 

S'utilitza la distribució de tensions coneguda com paràbola-rectangle, descrita a l’article 

39.5. apartat a) de la norma EHE-08. 

S’utilitza per l’acer el diagrama bilineal descrit a l’article 38.2. de la norma EHE-08. 

 

Tensions tangencials 

A efectes d’absorció dels esforços tallants i dels moments torsors, s'apliquen els mètodes 

descrits als articles 44 “Estat límit d’esgotament front a tallant”, 45 “Estat límit d’esgotament per 

torsió en elements lineals” i 46 “Estat límit de punxonament” de la EHE-08. 

 
Coeficients parcials de seguretat per al formigó armat 
S'apliquen els següents coeficients parcials de seguretat per als materials segons la taula 

15.3 de la Instrucció EHE-08: 

 

Coeficient Situació persistent o transitòria 

Formigó γC 1,50 

Acer γS 1,15 

 

No s'han aplicat les eventuals reduccions dels coeficients parcials de seguretat establerts 

als articles 15.3.1 i 15.3.2 de la EHE-08. 

 
5.7.2.6.2 Elements de fonamentació 
 
Fonamentacions directes i murs convencionals de contenció de terres 
A efectes del càlcul de l'estabilitat dels fonaments i de la resistència del terreny es prenen 

els següents coeficients de ponderació (taula 2.1 del Document Bàsic SE-C del CTE: 

 

Comprovacions per a fonamentacions 
directes o murs 

Situació persistent o transitòria 

Resistència local del terreny front a 

l'enfonsament (γR) 
3,0* 

Bolcament. Accions estabilitzadores (γE) 0,9 

Bolcament. Accions desestabilitzadores (γE) 1,8 

Capacitat estructural 
S'empren els coeficients generals segons 

CTE-DB-SE (**) 
(*) Ja inclòs en el valor de la tensió admissible considerada  

(**) Acceptat a l'article 2.4.1, paràgraf 4, del Document Bàsic SE-C del CTE. 
 

Tensió admissible per a les sabates 

 

S'ha considerat una tensió admissible del terreny natural de fonamentació de 0,10 MPa 
(1,0 kg/cm2) per a sabates corregudes. Aquesta tensió ja porta incorporat el coeficient de 

ponderació per a la resistència del terreny front a l'enfonsament. 

 

Estat límit últim d'Estabilitat a Bolcament 
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Segons l'article 2.4.2.2 del Document Bàsic SE-C del CTE l'estabilitat a bolcament dels 

fonaments i dels murs convencionals de contenció de terres quedarà verificada si es compleix 

la següent condició: 

 

Ed,dst ≤ Ed,stb  
on Ed,dst és el valor de càlcul de l'efecte de les accions desestabilitzadores i Ed,stb és el 

valor de de càlcul de l'efecte de les accions estabilitzadores. 

Aquesta condició porta aparellada el següent coeficient de seguretat a bolcament, que és 

el valor de referència emprat en el dimensionat: 

 
 

Estat límit últim d'Estabilitat a Lliscament 

 

L'especial configuració en planta del mur dóna lloc a que el muret es trobi travat en totes 

direccions. La comprovació a lliscament en aquest cas no és doncs necessària. 

 

5.7.2.7 Normativa de Referència 
 
El present estudi s'ha redactat atenent a les següents normatives: 

Referència Nom complet Rang Publicacio 

CTE 
Código Técnico de la 

Edificación 

R.D. 314/2006 de 
17 de març 
Modificada per 
R.D. 1371/2007 de 
19 d'octubre 
Modificada per 

l'Ordre 

VIV/948/2009 de 

15 d'abril 

B.O.E. 28-3-06, Ministerio de 
Vivienda 
 
B.O.E. 23-10-07, Ministerio de 
Vivienda 
 
B.O.E. 23-4-09, Ministerio de 

Vivienda 

CTE-DB-SE 

Documento Básico - 

Seguridad Estructural - 

Bases de cálculo 

CTE-DB-

SE-AE 

Documento Básico - 

Seguridad Estructural - 

Acciones en la 

Edificación 

CTE-DB-

SE-C 

Documento Básico - 

Seguridad Estructural - 

Cimientos 

EHE-08 
Instrucción de Hormigón 

Estructural 

R.D. 1247/2008 de 

18 de juliol 

Centro de Publicaciones de la 

Secretaría General Técnica del 

Ministerio de Fomento (1a edi- 

ció revisada, octubre 2008) 

NCSE-02 

Norma de Construcción 

Sismorresistente: Parte 

general y edificación 

R.D. 997/2002 de 

27 de setembre 

Centro de Publicaciones de la 

Secretaría General Técnica del 

Ministerio de Fomento (1a edi- 

ció, maig 2003) 

 

 

 

5.7.2.8  Càlculs del Mur i Comprovacions Geomètriques i de Resistència 
 

Veure Secció Annexes 14. LLISTATS DE CÀLCUL DEL MUR EN MÈNSULA 
 (pàg. 195). 
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6 MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS 
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6 MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS 
 
6.1 Instal·lació Elèctrica 
6.2 Instal·lació de Fontaneria 
6.3 Instal·lació de Calefacció  
6.4 Xarxa de Sanejament 
6.5 Instal·lació de Gas 
6.6 Instal·lació Solar Tèrmica 
6.7 Instal·lacions de Telecomunicacions 
6.8 Instal·lacions de Ventilació 
6.9 Instal·lacions Anti Incendis 
6.10 Instal·lació de l’Ascensor 
 
7 EQUIPAMENT 
 
7.1 Equipament Banys 
7.2 Equipament Cuines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'objecte d’aquesta memòria és la descripció de les instal·lacions de l’edifici plurifamiliar 

per a 5 habitatges situat a la Rambla Sant Ferran 34 d’Igualada, en compliment de la 

normativa vigent. Es tracta d’un edifici entre mitgeres, amb una alçada de PB+4PP. A la 

planta baixa s’ubiquen l’accés a l'edifici i un habitatge. A la resta de plantes, es distribueixen la 

resta d'habitatges a raó d'un habitatge per planta. L’edifici té un únic nucli d’accés format per 

una escala oberta i un ascensor. 

Els serveis previstos a subministrar a l’edifici són: aigua, gas, electricitat i 

telecomunicacions. També es dotarà els habitatges amb una instal·lació individual de 

calefacció per radiadors. Pel que fa a l’evacuació es disposarà de xarxa separativa 

d’evacuació d’aigües, extracció de fums a les cuines i evacuació de productes de la combustió 

de les calderes. L'edifici disposarà dels mitjans de ventilació que compleixen els paràmetres i 

condicions de disseny d'acord amb el DB HS3. S’ha previst una instal·lació d’extracció 

mecànica i admissió natural per les finestres per al sistema general de ventilació dels 

habitatges. 

La centralització de comptadors del subministrament d’aigua i el recinte inferior de 

telecomunicacions (RITI) s’ubiquen a la planta baixa, la centralització de comptadors 

d’electricitat s’ubica a la planta primera i la centralització de comptadors del gas així com el 

recinte superior de telecomunicacions (RITS) s’ubiquen a la planta coberta, amb les 

dimensions i requisits especificats a les normatives corresponents i especificacions de 

companyies subministradores. 

Els muntants de fontaneria i les derivacions individuals d’electricitat, així com la canalització 

principal de telecomunicacions, pugen des dels armaris de comptadors pels espais contigus a 

l’escala, en canals i compartiments específics i registrables a totes les plantes des de zona 

comunitària. El pas dels muntants de gas i de les canonades de la instal·lació d’ACS solar des 

de planta coberta s’ha previst pel celobert 1, contigu a les zones de rentat dels habitatges, on 

s’ubica la caldera. 

Per a l’evacuació d’aigües, tant pluvials com residuals, es disposa d’un sistema separatiu 

d’evacuació d’aigües amb connexió unitària a xarxa general, degut a que la xarxa general de 

clavegueram de la zona és unitària. Es disposen diferents baixants per espais destinats a tal fi 

que es recullen en una xarxa horitzontal enterrada. L’extracció de fums de les cuines i la 

ventilació dels habitatges es realitza mitjançant conductes individuals fins a coberta. 

L’evacuació dels PDC de les calderes es realitza amb conducte col·lectiu fins a coberta. 
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L’ACS a l’interior dels habitatges es produeix de forma individual per cada habitatge 

mitjançant una caldera mixta per a ACS i calefacció. Es preveu la instal·lació d’energia solar 

tèrmica per a producció d’ACS, amb camp de captadors a la coberta i acumulació individual a 

cada habitatge. 

Totes les escomeses (aigua, gas, electricitat i telecomunicacions) així com les connexions al 

clavegueram es preveuen per la façana d’accés. 

Els passos, dimensionat i distribució de canonades queden especificats i detallats als plànols i 

esquemes adjunts. 

Tot el projecte s’ha dimensionat en base a unes previsions especificades en cada apartat 

d’aquesta memòria que l’instal·lador haurà de confirmar amb les diferents companyies i 

posteriorment consultar amb la DF abans de començar a executar les instal·lacions de l’edifici. 

Les instal·lacions es deixaran provades, completament acabades i en perfecte estat de 

funcionament. 

Els aspectes referents a tramitacions, permisos i legalitzacions de les instal·lacions 

contingudes en aquest projecte seran a càrrec de l’instal·lador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 

6.1.1 DESCRIPCIÓ GENERAL I CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT  
 

S’ha previst dotar d’instal·lació elèctrica tots els habitatges i serveis comuns de l’edifici. 

L’edifici comptarà amb la seva pròpia escomesa. 

Tots els elements de la instal·lació seran no propagadors de la flama, amb baixa emissió de 

fums  i amb els índex de protecció IP i IK corresponents especificats per a cada cas segons 

les normes UNE-20324 i UNE-50102 respectivament així com la ITC del REBT corresponent 

per a cada element i el seu traçat. 

 

Habitatges 

La instal·lació elèctrica interior dels habitatges serà completa per habitatge amb grau 

d’electrificació bàsica (P<5.850 W), amb línies i mecanismes encastats, segons el plànols i 

esquemes adjunts. 

 

Serveis comuns 

La instal·lació elèctrica dels serveis comuns comprendrà les línies d’il·luminació, tant els 

circuits activats per polsadors temporitzats/detectors de presència a les plantes pis com els 

circuits permanents d’il·luminació de vestíbul i ascensor, així com les preses de corrent 

previstes en aquestes zones, alimentació al grup de pressió d’AFS, alimentació elèctrica al 

quadre de l’ascensor, a la instal·lació solar, línia especifica per als serveis de 

telecomunicacions de l’edifici (quadres RITI/RITS), porter automàtic, enllumenat 

d’emergència, així com la il·luminació i preses de corrent als locals de comptadors. 

 

6.1.2 COMPANYIA SUBMINISTRADORA, TENSIÓ I DADES DE POTÈNCIA   
 

La Companyia de fluid elèctric subministrarà una tensió de servei de 400/230 V. 

Tota la instal·lació s’ajustarà al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, RD 842/2002 i les 

seves instruccions i normes UNE – EN de referència. 

Des de les línies de distribució de baixa tensió de la companyia subministradora es 

disposarà de una escomesa per a tot l’edifici. La demanda a considerar a la escomesa és la 

potència per garantir el subministrament de 5 habitatges i serveis i zones comuns de l’edifici. 
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La potència simultània necessària de l’edifici és:  

 

   Potència total  37,61 kW 

   Habitatges   26,45 kW 

   Serveis comuns  11,16 kW 

 

En la previsió de potència pels habitatges es contemplarà el nombre d’habitatges de P = 

5.750w, funcionant simultàniament (4,6) establert al REBT, sent el nombre total d’habitatges 

igual a 5. 

En la previsió de potència per a les zones i serveis comunitaris s’inclourà l’enllumenat 

general i preses generals de les zones comunitàries, l’enllumenat d’emergència, l’enllumenat 

de les cambres de comptadors, telecomunicacions, porter automàtic, circuit solar, grup de 

pressió i l’ascensor. 

 

6.1.3 CONNEXIÓ DE SERVEI. ESCOMESA 
 

Les característiques de l’escomesa estaran definides per la companyia subministradora. En 

principi la seva instal·lació serà soterrada sota tub des de la xarxa de Baixa Tensió existent 

fins a la CGP de cada escala. Per tant la connexió es fa en Baixa Tensió i complirà les 

Instruccions del REBT per a les xarxes de distribució d’energia elèctrica.  

La escomesa de l’edifici serà realitzada per la companyia subministradora i es connectarà a 

la xarxa interior a través de la CGP. 

El tipus i naturalesa dels conductors a emprar serà fixat per l’empresa subministradora 

segons les seves normes particulars. 

El nombre de conductors que formen la connexió d’enllaç serà determinat, així mateix, per 

l’empresa subministradora en funció de les característiques i la importància del 

subministrament.  

Es sol·licitarà una connexió trifàsica. 

Pel que fa a la secció dels conductors de la connexió es calcularà tenint en compte: la 

càrrega màxima prevista, la tensió de subministrament, la densitat màxima de corrent i la 

caiguda de tensió màxima admissible. 

La escomesa es preveu soterrada fins a l’espai previst per a la ubicació de la CGP, en el 

lloc indicat als plànols. 

6.1.4 CAIXA GENERAL DE PROTECCIO (CGP) 
 

D’acord amb les demandes, cada escala constarà d’una CGP prevista a la façana de 

l’edifici oposada a l’accés del mateix, amb lliure i permanent accés des de l’exterior. La seva 

ubicació queda indicada als plànols. 

Es preveu superficial a l’interior del vestíbul sota l’aprovació de la Cia Subministradora  i de 

dimensions 0,30 x 0,15 x 0,40 m (AxPxH), amb un grau de protecció IP-43 i IK-08, amb porta 

normalitzada metàl·lica amb un grau de  protecció IK-10, situada a 30 cm del terra com a 

mínim i que permeti la ventilació. 

 

 

Caixa general de protecció de poliester reforçat de doble aïllament, col·locada segons 

esquema UNESA nº7. 

Des d’aquest punt d’entrada sortirà la línia general d’alimentació (LGA) cap a la 

centralització de comptadors, ubicada a la planta primera.  

 

6.1.5 LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA) 
 

D’acord amb les demandes, la instal·lació constarà d’una línia general d’alimentació, que 

enllaçarà la CGP directament amb la centralització de comptadors, sent el seu recorregut el 

més curt i recte possible. Des del punt on s’ubica la CGP, cada línia general d’alimentació 

discorrerà bé pel sostre de la planta primera, bé per sota de la escala a nivell de planta baixa 

l’interior de canal protectora amb tapa, fins a l’armari de centralització de comptadors a planta 

primera en el local sota l’escala amb la aprovació de la Cia Subministradora. 

Els conductors seran unipolars de coure de 0,6/1 kV d’aïllament, amb aïllament de XLPE i 

amb una secció calculada per la mateixa intensitat de la CGP i una caiguda de tensió de 0,5% 

del voltatge.  

 

 

 

El recorregut i protecció de la LGA serà en safata aïllant,  de Sup. min > 7.760 mm2 

(60x150mm) muntada superficialment pel sostre de la planta primera/sota escala Pb segons 

indicacions DF. 

LGA S= 3 x 25 + 25 mm2 

 

CGP CGP-63A 
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6.1.6 INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA (IGM) 
 

Amb la finalitat de deixar fora de servei la concentració de comptadors es col·locarà un 

Interruptor General de Maniobra per a cada escala, entre la línia general d’alimentació i la 

centralització de comptadors, instal·lat en envolvent de doble aïllament independent. 

Degut a que la potència prevista de l’edifici és inferior a 90 kW es col·locarà un Interruptor 

General de Maniobra d’Intensitat 160A.  

 

6.1.7 CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS 
 

Sent el nombre de comptadors inferior a 16 en tots els casos, la ubicació dels mateixos és 

en local sota l’escala d’accés als habitatge, situat a la planta primera amb espai per als 

comptadors necessaris a l’edifici. Es preveu confirmar la ubicació amb la Cia Subministradora. 

Igualment es realitzarà la previsió d’espai per a la ubicació de dos comptadors per als serveis 

de telecomunicacions. La correspondència entre els comptadors i la instal·lació a la que donen 

servei estarà clarament indicada. 

Els comptadors previstos s’indiquen a les taules següents: 

 

COMPTADORS 

ÚS TIPUS Uts. 

SERVEIS COMUNS Trifàsic 1 

HABITATGES Monofàsic 5 

TELECOMUNICACIONS Monofàsic 2 

    

TOTAL COMPTADORS 1 Tf. + 7 Mf. 

 

No es preveuen comptadors d’energia reactiva ja que en cap cas es superen els 15kW. 

L’armari de comptadors garantirà les prescripcions del REBT per a aquests espais, tindrà 

una presa de corrent de 16A, il·luminació i interruptor estancs, un extintor d’eficàcia 21B situat 

a l’exterior, desguàs, classificació com a local de risc especial baix segons el DB-SI del CTE, 

enllumenat d’emergència (5 lux durant 1h) i ventilació, a més d’ús exclusiu per a electricitat, 

accés des de zones comuns. La ventilació de l’armari de comptadors es realitzarà mitjançant 

reixetes intumescents per tal de garantir la sectorització d’incendis. 

Tots els comptadors estaran col·locats en panells homologats o caixes precintables, i 

col·locats a una alçada entre 0,25 i 1,80 metres d’alçada per facilitar la seva lectura. Les 

connexions entre els comptadors i l’escomesa es realitzaran en un embarrat també 

precintable.  

L’armari garanteix a ambdós costats del mòdul una distància lliure de 0.30 m segons REBT 

i NTP. 

Tot el conjunt garantirà un grau de protecció IP-40 i IK-09. 

 

6.1.8 DISTRIBUCIO GENERAL. DERIVACIONS INDIVIDUALS 
 

Les derivacions individuals són les línies que subministren energia a la instal·lació de cada 

usuari. Cada usuari (habitatges, locals, serveis comuns) disposaran d’una derivació individual 

independent. S’inclouran igualment dos tubs de diàmetre 32mm per a les derivacions als 

serveis de telecomunicacions de l’edifici. 

S’inicia a l’embarrat general i compren els fusibles de seguretat, conjunt de mesura i els 

dispositius generals de comandament i protecció. Inclourà el conductor de protecció (terra), el 

neutre i el fil de comandament per a possibilitar la tarificació nocturna. 

Les derivacions individuals dels habitatges sortiran de l’armari de centralització de 

comptadors fins al pas vertical específic de distribució a les plantes (replà de l’escala) des del 

que accediran pel fals sostre del replà de cada planta a cada usuari. El recorregut el faran en 

safata del tipus aïllant (mecanitzada i muntada superficialment) pel pas vertical de distribució a 

les plantes de Sup. min > 15.580 mm2 (60x300 mm). Pels replans aniran en tubs en muntatge 

superficial.  

La derivació individual de serveis comuns es preveu en tub fins al quadre de comandament 

i protecció dels serveis comuns previst en el mateix armari de comptadors.  

Les derivacions individuals es distribuiran verticalment a l’interior de safata aïllant, tal i com 

s’ha indicat, per l’interior del conducte d’obra al costat de la escala, EI 120, amb  registres EI-

60 a cada planta i element tallafoc cada 3 plantes com a mínim.  

L’espai per al pas de les derivacions individuals, segons el REBT (ITC BT 15), al ser el 

número de DI inferior a 12, tindrà una dimensió no inferior a 65 x 15 cm col·locades en una fila 

segons la taula següent i es mantindrà la dimensió constant en tot el seu recorregut. 
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NUMERO DE D.I. 
AMPLADA FORAT (m) 

1 Fila P = 0,15 2 Files P = 0,30 

Fins a 12 0.65 0.50 

de 13 a 24 1.25 0.65 

de 25 a 36 1.85 0.95 

de 37 a 46 2.45 1.35 

  

Les D.I estaran formades per cables multiconductors de coure, amb aïllament de polietilè 

(XLPE)  i coberta de poliolefina (Z1) amb una tensió assignada 0,6/1 kV. El tipus de cable 

previst és AFUMEX de 1000V amb el fil de comandament incorporat, de la marca PIRELLI.  

Les línies garantiran una caiguda de tensió inferior a 1%.  

Les safates aïllades per a distribució del cablejat garantiran una secció de reserva del 100% 

de la necessària per a les derivacions individuals. 

Segons càlculs i paràmetres REBT la secció de les derivacions individuals serà: 
- Habitatges  S = 2 x 10 + 10 + 1,5 mm2  

- Serveis comuns  S = 4 x 6 + 6 + 1,5 mm2 

 

CANALS I TUBS DE PROTECCIO 

 

Al tractar-se d’un edifici existent en el que aquestes dimensions no son possibles, es preveu 

la distribució de cablejats en safates ailants superficials resoltes en nínxols sota l’aprovació de 

la DF. 

Es preveuen canals aïllants amb tapa de grau de protecció IP-4X, per a la distribució i 

protecció de les derivacions individuals dels habitatges, de marca UNEX, model Safata 66 amb 

tapa, muntades superficialment pel fals sostre de la planta baixa i verticalment a l’interior del 

conducte d’obra i de secció útil mínima de 15.800 mm2 per a distribució de derivacions 

individuals i serveis comuns. 

La secció nominal de les canals i dels tubs haurà de permetre ampliar la secció dels 

conductors instal·lats inicialment en un 100%. La seva col·locació i característiques 

s’adequaran a la ITC-BT-21. 

 

 

 

6.1.9 QUADRES GENERALS I SECUNDARIS DE DISTRIBUCIÓ 
 

Tots el quadres són tipus “per encastar” i amb un grau de protecció IP-30 i IK-08 i es 

situaran al costat de la caixa de l’ICP i a una alçada entre 1,40m i 2,00m. Els quadres dels 

locals d’instal·lacions seran IP-65. 

Els habitatges i serveis comuns disposaran d’un quadre de comandament, protecció i 

distribució general, a més del secundaris necessaris en cada cas (ascensor, circuit solar, etc.) 

Els quadres estan compostos pels dispositius generals i individuals de comandament i 

protecció especificats a l’apartat següent. 

 

Serveis comuns 

El quadre general de protecció i control dels serveis comuns de l’edifici es preveu al mateix 

armari/local dels comptadors d’electricitat a la planta primera; serà un armari que contindrà 

l’interruptor principal i els temporitzadors i proteccions del sistema d’enllumenat i resta de 

circuits necessaris. Des d’aquest quadre partiran les línies d’enllumenat, línies d’enllumenat 

d’emergència, endolls de zones comuns, línies del grup de pressió i tractament d’AFS i també 

les línies d’alimentació als quadres d’ascensor, circuit solar, i l’alimentació als quadres dels 

recintes de telecomunicacions.  

 

Habitatges 

El quadre general dels habitatges està situat a la zona d’entrada dels mateixos.  

L’estructura dels quadres així com la seva ubicació i dimensionat es troba als plànols i 

esquemes adjunts. 

 

6.1.10 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ  
 

La posició de servei dels dispositius als quadres serà vertical. Els quadres dels habitatges 

estaran formats per un Interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar independent de 

l’interruptor de control de potència amb accionament manual, intensitat nominal mínima 25 A i 

protecció enfront les sobrecàrregues i tallacircuits (4,5 kA). Interruptor diferencial general (ID) 

amb protecció contra contactes indirectes de tots els circuits, intensitat diferencial residual de 

25A (30mA). El nombre i característiques d’aquests elements ve grafiat en els plànols i 
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esquemes adjunts. També hi haurà dispositius de protecció de tall omnipolar per a cadascun 

dels circuits interiors (PIA). 

Les corbes de funcionament dels dispositius, a més del seu amperatge, serà “Curva C” per 

a receptors normals i “ Curva D” per a circuits amb motors, segons UNE-EN 60898. 

Es col·locarà una caixa per a l’Interruptor de Control de Potència immediatament abans dels 

altres dispositius, en compartiment independent i precintable. Aquesta caixa es col·locarà en el 

mateix quadre de l’habitatge. La seva ubicació serà al costat de la porta d’entrada de 

l’habitatge, en el lloc grafiat en els plànols, a una alçada  entre 1,40 m i 2,00 m. 

Es preveuran dispositius destinats a la protecció contra sobretensions permanents 

(obligatoris) i també dispositius contra sobretensions transitòries (acció del llamp), segons ITC-

BT-23, situats entre el IGA i l’interruptor diferencial general. 

El tipus de proteccions  així com el seu dimensionat es troba als plànols i esquemes adjunts. 

 

6.1.11 INSTAL·LACIÓ INTERIOR DELS HABITATGES 
 

Els habitatges s’han previst amb un Grau d’electrificació elevada. 

Els circuits previstos s’especifiquen a la següent taula: 

 

DESIGNACIÓ CIRCUITS HABITATGE TIPUS 

C1 Il·luminació <30 punts 

C2 Preses generals + Nevera 20 punts 

C3 Cuina +Forn 2 punts 

C4 Rentadora + Rentavaixelles + Caldera 3 punts 

C5 Preses banys + preses cuina+ventiladors <6 punts 

 

En cas de que el número de punts del C1 sigui superior a 30, es desdoblarà en el circuit C6. 

En cas de que el número de preses del C2 sigui superior a 20, es desdoblarà en el circuit C7. 

En cas de que el número de preses del C5 siguin superiors a 6, es desdoblarà en el circuit C12 

i s'haurà d'augmentar la electrificació prevista pels habitatges. 

Es col·locarà un interruptor diferencial cada 5 circuits, s’intentarà agrupar aquests per 

potencies similars. El IGM es preveu de 25A, i els diferencials de 25A/30mA. Les intensitats 

del PIA de cada circuit corresponen al REBT.  

 

Els conductors utilitzats a l’interior de l’habitatge seran de coure unipolars del tipus K 

(seccions flexibles) per a totes les seccions o tipus R (de corda) per a seccions de 6 mm2 amb 

aïllament de PVC i tensió assignada 450/750V. Els conductors s’ubicaran sota tub flexible per 

encastar o per fals sostre de passadís i rebedor.  

Es respectaran els volums de protecció en els banys, d’acord amb ITC-BT-27. 

 

6.1.12 INSTAL·LACIÓ SERVEIS COMUNS 
 

La instal·lació dels serveis comuns seguirà les característiques següents: 

Els cables aniran encastats, cables aïllats sota tub flexible seguint línies verticals i 

horitzontals o paral·leles a les arestes. Es disposaran registres en trams rectes cada 15 m 

com a màxim. Els tubs metàl·lics accessibles es connectaran a terra.  

Per el traçat per zones exteriors, totes les connexions s’hauran de fer en caixes estanques. 

Els  conductors utilitzats seran de coure multiconductors amb coberta i aïllament XLPE i 

coberta de poliolefina (Z1) amb una tensió assignada de 0,6/1kV. Els cables previstos són 

AFUMEX de 1000V de la marca PIRELLI. 

 

 

Circuits: 

 

- Línies d’enllumenat, tant els circuits activats per polsadors temporitzats/detectors de 

presència a les plantes pis com els circuits permanents d’il·luminació de vestíbul i 

ascensor  

- Preses de corrent previstes en zones comunitàries 

- Alimentació elèctrica al quadre de l’ascensor 

- Alimentació elèctrica al quadre del sistema de captació d’energia solar  

- Alimentació elèctrica al quadre del grup de pressió d’AFS 

- Alimentació elèctrica al tractament  d’AFS 

- Línia especifica per als serveis de telecomunicacions de l’edifici (quadre RITI i RITS)  

- Enllumenat d’emergència de les plantes baixa, terrassa comunitària, pis i escala 

- Enllumenat, enllumenat d’emergència i preses de corrent als locals de comptadors i 

locals tècnics. 

- Porter automàtic. 
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6.1.13 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT 
 

S’aplicarà el DB HE 3 a les instal·lacions d’il·luminació interior de l’edifici projectat, excepte 

a l’interior dels habitatges.  

La il·luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) així com l’índex d’enlluernament unificat 

(UGR) i l’índex de rendiment del color (Ra) s’adequarà a les necessitats d’il·luminació dels 

usuaris de cada zona. 

L’eficiència energètica es garantirà limitant el valor de VEEI a 4 w/m2 per cada 100 lux a les 

zones comunes: vestíbul i escala i un rati màxim de potencia instal·lada de 10 w/m2. 

Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un control d’encesa i apagat per sistema de detecció 

de presència o sistema de temporització. En cap cas es realitzarà exclusivament des del 

quadre elèctric. A l’aparcament es preveu al voltant d’un 25% de lluminàries permanents i la 

resta amb polsadors temporitzats associats als accessos. Tots els elements es preveuen 

estancs. 

La instal·lació d’enllumenat per a les zones comunes de l’edifici es preveu amb làmpades 

fluorescents lineals o compactes amb encesa electrònica, disminuint així el consum elèctric 

anual. 

Els nivells mínims mitjos d’il·luminació previstos són els següents: 

- Escales:  100 lux 

- Vestíbul i replans:  100 lux 

- Sales tècniques: 200 lux 

- Rit   300 lux 

El factor d’uniformitat mínima serà del 40%. 

En qualsevol cas s’haurà de garantir un nivell mínim de 50 lux en general i de 85 lux en 

escales d’acord amb el CTE DB-SUA. 

S’adjunta un full de càlcul resum de les característiques de la instal·lació i justificació de la 

mateixa segons indicacions del CTE. 

 

6.1.14 CÀLCUL I DIMENSIONAT DE LA INSTAL⋅LACIÓ 
 

PREVISIÓ DE CÀRREGUES EN EDIFICIS D’HABITATGES 

La càrrega total (WT) corresponent a l’edifici resulta de la suma de les càrregues 

corresponents a les del conjunt d’habitatges (WH), les dels serveis generals de l’edifici (WSG), 

les dels locals comercials (WLC) i les de l’aparcament (WG). 

 

WT = WH + WG + WSG + WLC → 
WT = n

P∑
 x  s  + WG + WSG + WLC 

 

S’han previst: 

- Habitatges amb un grau d’electrificació elevada (5.750 w). 

- Enllumenat de zones comuns amb enllumenat fluorescent (4w/m2) 

- Ascensor hidràulic (5.750 w) 

- Sistema de captació d’energia solar (2000 w) 

- Serveis de telecomunicacions (2000 w)  

- Grup de pressió AFS (2000 w) 

 

DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

El dimensionat dels mateixos s’ha fet tenint en compte: 

-  Demanda prevista per a cada usuari, grau d’electrificació elevada. Es correspondrà, com 

a mínim, al valor de la intensitat assignada determinada per l’Interruptor General Automàtic. 

- Intensitat màxima admissible segons cable i muntatge. (UNE 20.460, segons temperatura, 

sistemes de col·locació, agrupament i tipus de cable). 

-  Caiguda de tensió màxima admissible: Comptadors totalment centralitzats. 

 

Línia General d’Alimentació  ≤ 0,5% 

Derivacions individuals    ≤ 1% 

Instal·lació interior: Habitatges ≤ 3% en general 

Altres  ≤ 3% en circuits d’enllumenat 

≤ 5% en altres usos 

 

- Secció mínima en conductors de coure segons el REBT: 

 

Línia General d’Alimentació  ≥ 10 mm2   
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Derivacions individuals  ≥ 6 mm2  (cables polars, neutre i de 

protecció) 

≥ 1,5 mm2  (fil de comandament)  

Instal·lació interior:   (segons circuit) 

 

Les seccions de conductors obtingudes mitjançant càlcul i definides en els esquemes 

adjunts, responen als següents criteris: 

 

 
LÍNIES 

MONOFÀSIQUES 

LÍNIES 

TRIFÀSIQUES 

INTENSITAT 

ADMISSIBLE 

(A) 
ϕcos x V

P
=I

 ϕcos x Vx  3
P

=I
 

CAIGUDA DE 

TENSIÓ (V) S x  x V
L x P x 2

γ
=e

 S x  x V
L x P 

γ
=e

 
  

e ≤ caiguda de tensió admissible (%) x tensió nominal = volts  

 P Potència [W] 

 L  longitud de la línia [m]  

 g Conductivitat del cable. Per cables de coure 56 m/(mm2Ω) 

 S Secció dels conductors [mm2]  

 V Tensió [V] 

 Cos ϕ Factor de potència. En general es prendrà un valor de 1 per habitatges i 0.9 per 

serveis comuns. 

 

6.1.15 XARXA DE POSTA A TERRA 
 

*NOTA: A causa que és un edifici existent, s’haurà de comprovar la existència de una xarxa 

de posta terra, realitzar mesures i adequar-la. En cas de noi existir-hi, es realitzarà una nova 

xarxa sota les següents prescripcions. 

Es comprovarà que la instal·lació realitzada prèviament garanteix la resistència a terra de 10 

ohms exigida pel RD 346/2011de infraestructura comú de telecomunicacions. A l’armari de 

comptadors o recinte adient es col·locarà una caixa de comprovació a terra amb registre des 

del mateix. 

La connexió dels diferents receptors a la xarxa de terra es realitzarà de la següent manera: 

- Tota la instal·lació elèctrica de l’edifici constarà del conductor de terra definit als 

esquemes adjunts. 

- Es connectarà a terra la instal·lació elèctrica, banyeres, estructures i resta d’elements 

metàl·lics, les guies de l’ascensor, el pal d’antena i el parallamps de forma 

independent. 

- El conductor de posta a terra de l’antena i el RITS passaran en canal especifica seguint 

el mateix recorregut que les derivacions individuals d’electricitat. 

Per a la protecció contra contactes indirectes d’acord amb esquema TT (ITC-BT-24) totes 

les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció estaran 

interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra.  A més, 

s’ha previst l’ús d’interruptors diferencials de sensibilitat (ID) 30 mA en general (motors 300 

mA) de manera que es compleix-hi la següent condició: 

  En llocs secs   R ≤ 50 / ID = 50 / 0,3 = 166,67 ohms 

  En llocs humits o mullats  R ≤ 24 / ID = 24 / 0,3 = 80 ohms 

Tenint en compte que la resistència teòrica de la xarxa de terra és inferior (10 Ohms), es 

pot considerar aquesta protecció com a acceptable. 

 

6.1.16 NORMATIVA UTILITZADA 
 

Per a la realització de les taules de previsions de càrrega, seccions i càlculs de curtcircuit 

de cadascuna de les línies que componen la instal·lació, s'ha utilitzat la següent normativa de 

referència:  

- REBT de 2.002 i l'ITC BT. 

- Reglament electrotecnico baixa tensió (RBT).  

- NTE - IEB (Baixa tensió)  

- NTE - IEI (Il·luminació interior)  

- NTE - IEP (Posada a terra) 
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6.2 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

6.2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL 
 

En aquest apartat es descriu la instal·lació de fontaneria prevista per als 5 habitatges i els 

serveis comuns de l’edifici. 
La companyia no garanteix cabal i pressió suficients a la zona, per tant les instal·lacions 

s'han dissenyat amb aquestes condicions de servei. S’ha previst, com s’indica en l’apartat 

corresponent, un dipòsit de reserva d’aigua i un grup de pressió per a la distribució als 

habitatges. Es complementa amb un equip de tractament de cloració que garanteixi la qualitat 

de l’aigua acumulada en el dipòsit. 
Totes les indicacions d'aquest capítol es basen en el document bàsic DB-HS 4 

Subministrament d’Aigua del CTE. Tanmateix, la instal·lació complirà la resta de normatives 

vigents així com les especificacions de la companyia subministradora. 

El material previst en la instal·lació d'aigua sanitària, tant la xarxa d'aigua freda com calenta, 

és tub de polipropilè PP-R compost amb fibra de vidre apte per al consum, de diàmetres 

nominals segons plànols, complint la normativa especifica i requisits del fabricant. La unió de 

les canonades serà per termofusió o electrofusió en funció dels diàmetres. S’utilitzaran 

accessoris adequats en canvis de direcció i derivacions. En cas de modificació del material 

previst s’hauran de garantir els diàmetres interiors previstos al projecte. 

Per a la selecció del material de la instal·lació, s’indiquen en plànols i esquemes els 

diàmetres nominals de les canonades i s’adjunta la taula d’equivalències de diferents 

materials. A les fulles de l’annex de càlcul s’indiquen els diàmetres de PP requerits per tal de 

tenir un estudi acurat de les pèrdues de pressió. 

La connexió de la xarxa general al corresponent armari de comptadors serà d'acer 

galvanitzat o polipropilè d'acord amb la Companyia Subministradora. En el projecte s’ha previst 

la bateria de comptadors de polipropilè. 

6.2.2 CONNEXIÓ A XARXA GENERAL, TUB D'ALIMENTACIÓ I COMPTADORS 
 

La connexió de l’edifici a xarxa urbana serà de DN 32 mm o 1 1/4”, suficient per a 

subministrar cabal per als 5 habitatges i serveis comuns i es realitza per la façana, amb 

passamurs, enterrada fins al local on s’ubica el dipòsit. El cabal simultani de l’edifici és de 1,15 

l/s. 

L’escomesa exterior fins a l’edifici es preveu de PE d’alta densitat i PN16atm. segons UNE 

53.131.90 i UNE-EN 12.201 amb accessoris del mateix material, i anirà muntada en rasa 

segons especificacions del fabricant del tub i especificacions de companyia subministradora. 

Es col·locarà un pericó de registre a la vorera amb la clau de companyia i un conjunt d’entrada 

a l’edifici ubicat a l’armari de comptadors. 

Aquest conjunt està format per clau de tall general, filtre tipus Y amb llindar de filtrat entre 

25 i 50µ amb malla d’acer inoxidable i bany de plata, aixeta de comprovació, vàlvula antiretorn 

i clau de sortida. Tot registrable des del mateix armari de comptadors. 

El tub d'alimentació es connecta al dipòsit i d’aquest a la bateria de comptadors, tot i que 

es disposa d’un by- pass (normalment tancat) que connecta directament el tub d’alimentació 

amb la bateria. El diàmetre del tub d’alimentació serà de DN 32mm i es preveu, com 

l’escomesa, de canonada de PE d’alta densitat i PN16atm, en el tram enterrat, i de PP quan 

vagi vist. 

 

La bateria de comptadors s’ubica a la planta baixa, garantint la connexió a la xarxa de 

desguàs directa i per gravetat de la cambra de comptadors. S’ha previst una bateria en 

polipropilè de 2 fileres amb 6 platines necessàries segons el nombre de subministraments de 

l’edifici, 5 habitatges i 1 serveis comuns, pendent d’aprovació per companyia subministradora. 

Degut a que el número de subministraments és inferior a 18, la bateria disposarà de simple 

alimentació. 

Els comptadors es muntaran amb filtre d’impureses, vàlvula de retenció i vàlvules 

d’entrada i sortida per a facilitar el seu muntatge i manteniment, així com amb preinstal·lació 

per a connexió d’enviament de senyals per a lectura a distància de cada comptador. 

 

6.2.3 DIPOSIT DE RESERVA D’AIGUA I GRUP DE PRESSIÓ 
 

Degut a que la companyia de servei no garanteix pressió i cabal a la zona d’intervenció 

s’ha previst un dipòsit de reserva i un grup de pressió per a la distribució d’aigua a l’edifici. 

Segons especificacions de la companyia, s’ha de garantir una reserva d’aigua mínima per 

un dia de consum considerant 200 litres per cada habitatge. Amb aquesta premissa s’ha 

establert el volum d’acumulació del dipòsit per a tot l’edifici en 1000 litres. 

Es preveu la instal·lació d’un dipòsit cilíndric prefabricat de polièster reforçat amb fibra de 

vidre, model DC 1000 de la marca Remosa, amb tapa, ancorat sobre llosa de formigó armat 
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amb superfície plana i sense pendent, a planta baixa, sota l’escala, en el lloc indicat en els 

plànols, amb una trampilla d’accés pel seu manteniment i inspecció. 

El tub d’alimentació desembocarà 40 mm per sobre del nivell màxim de l’aigua i per sobre 

del sobreeixidor. Es preveu un sobreeixidor de D160mm connectat a la xarxa de sanejament 

de l’edifici. Es disposen de tots els elements necessaris per al compliment de les 

especificacions de la normativa i criteris de la DF. 

S’ha previst un grup de pressió de cabal variable ubicat sota l’escala a la planta baixa, per 

a un cabal de 4,14 m3/h, pressió d’arrencada 38mca (Pressió mínima) i pressió de parada 

50mca (Pressió màxima), model EPVA- 2V04B08 de ITUR. Degut a que el cabal és inferior a 

10 dm3/s es preveuen dues bombes de funcionament alternat. Es preveu un calderí de 

capacitat 50 litres. Les bombes es col·locaran sobre bancada i amb elements antivibradors i 

tindran vàlvules a l’entrada i sortida per tal de realitzar serveis de manteniment sense 

interrompre el funcionament de l’edifici. Aniran muntades en paral·lel. 

Es preveu igualment un by-pass que uneixi el tub d’alimentació amb el tub de sortida del 

grup cap a la xarxa interior de distribució. 

Degut a que la companyia no garanteix cabal d’aigua a la zona el funcionament normal de 

la instal·lació serà sempre passant pel dipòsit. 

El local a on s’ubiquen les bombes, el dipòsit i els equips de tractament, disposarà de 

bonera connectada a la xarxa de sanejament de l’edifici i ventilació amb dues reixes a les 

portes de dimensions a criteri de la DF. 

 

6.2.4 TRACTAMENT DE CLORACIO DEL DIPOSIT DE RESERVA 
 

D’acord a la normativa vigent, l’aigua d'abastament públic ha de mantenir un nivell de clor 

determinat i per tant s'ha de fer un control del nivell de clor i reclorar, si s’escau, l'aigua que 

hagi de ser emmagatzemada en el dipòsit abans de ser enviada als usuaris. 

Es preveu un sistema de control i ajust de clor residual lliure de forma automàtica de la 

marca Culligan per al dipòsit de reserva d’aigua potable que està format per un panell 

analitzador – controlador de clor, una bomba dosificadora, un dipòsit per a la preparació de la 

solució d'hipoclorit sòdic i un equip de recirculació. S’haurà de garantir un manteniment dels 

equips així com les prescripcions indicades pel fabricant. 

Així, automàtica i constantment, la concentració de clor es mantindrà entre els valors 

màxims i mínims prefixats. Un contacte auxiliar ens donarà un senyal d'alarma en el cas que 

per avaria a la bomba dosificadora o qualsevol altra anomalia, no s'aconsegueixi assolir el 

valor mínim de clor lliure prefixat. Els punts de consigna s'establiran experimentalment d'acord 

amb les determinacions de Cl2 realitzades en els punts de consum. 

Esquemàticament el circuit constarà de: 

- Analitzador i controlador digital industrial amb microprocessador per a la medició de la 

concentració de clor, amb sondes amperomètriques, que produeixen un flux de corrent 

proporcional a la concentració de clor lliure a l’aigua, i un sistema de neteja que manté activa 

la superfície metàl·lica dels elèctrodes. 

- Bomba dosificadora (muntada en la plataforma conjunt controlador) proveïda de dipòsit 

de polietilè de 120 litres de capacitat per a la preparació de la solució d'hipoclorit sòdic. 

- Motobomba de recirculació amb un cabal tal que permeti recircular el volum total en un 

màxim de 4 hores. Es preveu un circuit de recirculació permanent on es col·loca la sonda de 

mesura de l’analitzador de clor. D’acord amb les lectures del mateix i els punts de consigna, la 

bomba dosificadora arrancarà quan es detecti un valor inferior al mínim prefixat i pararà quan 

arribi al màxim establert mitjançant el punt de consigna corresponent. 

La disposició del punt d’aspiració de la bomba de recirculació i la del punt de retorn del tub 

d’impulsió, es realitzarà segons especificacions i assessorament del fabricant segons la forma 

del dipòsit, la situació del tub d’entrada d’aigua al mateix i la del tub d’aspiració de l’equip de 

bombeig a servei. 

- Quadre elèctric per a protecció motobomba 

 

6.2.5 DISTRIBUCIÓ GENERAL 
 

A partir de la bateria de comptadors comença la xarxa de distribució als habitatges i 

serveis comuns de l’edifici. A partir de la bateria de comptadors el material previst per a la 

xarxa de distribució general de l’edifici és tub de PP segons normativa vigent. 

Tots els muntants disposen d’una vàlvula antiretorn, una vàlvula de buidat a la seva part 

inferior i un purgador a la seva part superior segons esquemes. 

Els muntants aniran directament des de l’armari de comptadors en planta baixa fins al lloc 

específic previst adossat a l’escala, des d’on arriben a les diferents plantes i habitatges. 

L’alimentació a cada habitatge es realitza directament des del pas vertical previst. La clau 

general de l’habitatge s’ubicarà al local humit més proper a l’accés del mateix que, en aquest 

cas és la zona de rentat. 
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Tot el traçat es preveu per zones comunitàries i accessible. El traçat i dimensionat de les 

canonades queda especificat als esquemes i plànols adjunts. 

6.2.6 DISTRIBUCIÓ INTERIOR HABITATGES 
 

L’entrada als habitatges es realitzarà a l’alçada del sostre per la part superior, baixant 

posteriorment a l’alçada dels punts de connexió. La clau de pas dels habitatges s’ubica al 

safareig i serà del mateix diàmetre que el muntant. 

La instal·lació interior dels habitatges es realitzarà amb tub de PP encastat a parets, a 

l'interior de tub corrugat, calaixos específics o pel fals sostre de passadissos, banys, cuines i 

vestíbul de diàmetre adient als aparells que depenen de cada tram. El circuit d'aigua freda 

anirà per sota del de l'aigua calenta per a evitar condensacions. 

Tots els aparells, excepte les aixetes encastades, es connectaran amb tubs flexibles i 

claus d'aparell independents per a poder realitzar reparacions a tots els components sense 

haver de posar fora de servei tota la instal·lació. 

Existiran claus d'independència a cada cambra humida per tal de sectoritzar-les de la resta 

de la instal·lació interior. Les claus, una d'aigua calenta i una altre de freda, aïllaran els banys i 

la cuina de la resta de l’habitatge. 

Tots els aparells disposen de clau de tall individual tant d’AFS com d’ACS. Previsió de 

punts de consum en els habitatges: 

- Banys dotats amb inodor, dutxa, bidet i rentamans.  

- Cuina dotada amb aigüera i rentaplats  

- Zona rentat dotada amb safareig i rentadora.  

- Presa d’aigua a terrassa 

Les derivacions als aparells s’efectuarà amb tub de PP de 16x2,7 mm. a lavabos, bidets i 

WC, de 20x3,4mm. a dutxes, aigüeres, rentavaixelles i safareigs, i de 25x4,2mm. a rentadores 

i calderes. 

L’execució i muntatge s’ajustarà a les especificacions del fabricant i al corresponent 

certificat d’ús. 

Les vàlvules seran del tipus “bola de llautó” per a diàmetres de canonada inferior o igual a 

2’’ i del tipus “papallona” per a diàmetres de canonada superiors. 

Les canonades disposaran de dilatadors cada 15 m de longitud. 

6.2.7 PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D’ACS 
 

La producció d'aigua calenta es fa individualment per cada habitatge mitjançant una 

caldera mixta de condensació amb microacumulació, per a ACS i calefacció de combustió 

estanca, amb prioritat d’ACS i modulant en temperatura. 

Les calderes es disposen als locals de rentat, en posició vertical, amb connexió a 

conducte col·lectiu d’evacuació de fums. La ubicació de les calderes s’indica als plànols 

adjunts. 

Per al càlcul de la potència d’ACS dels habitatges s’han utilitzat els valors de cabals 

mínims per aparells contemplats en el CTE, amb un cabal mínim previst per habitatge de 0,25 

l/s, que es considera adequat segons la dotació de l’habitatge. Segons càlculs, considerant un 

salt tèrmic de 27oC (veure annex de càlculs adjunt), es preveuen calderes de 28,9 kW de 

potència nominal per a ACS, model PLATINUM MAX PLUS 28/28F de la marca Baxi, de 

dimensions indicades en plànols. 

Per adequar les diferents temperatures de producció, segons instal·lació convencional i 

solar, a la temperatura de consum, es preveuen vàlvules termostàtiques mescladores a la 

sortida de la caldera. 

Des de la caldera sortiran les canonades d’aigua calenta sanitària i realitzaran una 

distribució paral·lela a la descrita per a les canonades d’aigua freda per l’interior de l’habitatge. 

La xarxa d’ ACS complirà les descripcions de la xarxa d’aigua freda pel que fa a passos, 

diàmetres i sectorització de claus. 

No es disposa de canonades de retorn ja que la distància de la caldera a l’últim 

subministrament és inferior a 15m. 

6.2.8 AÏLLAMENT DE CANONADES 
 

S’aïllaran totes les canonades d’ACS i preferentment també les canonades d’AFS per tal 

d’evitar condensacions. 

El material d’aïllament previst és a base d’escumes elastomèriques tipus ARMAFLEX i 

pintat amb ARMAFINISH. L’espessor d’aïllament es realitzarà segons especificacions del 

RITE vigent, tenint en compte el diàmetre de la canonada, la temperatura del fluid que 

transporta i la ubicació de la mateixa (per l’interior o per l’exterior). No s’aïllaran les canonades 

de buidat. Els accessoris de les canonades s’aïllaran a base del mateix material. 

 



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 
 
 

 

106 

6.2.9 DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Les prescripcions mínimes de la instal·lació de fontaneria es determinaran d'acord a les 

següents dades: 

Per tal de garantir una correcta distribució, evitar incrustacions i garantir els nivells sonors 

establerts en el DB- HR, les velocitats de càlcul seran: 

- en zones exteriors: 2÷3 m/s  

- en zones interiors: 0.7÷1.5 m/s 

Les pressions i pèrdues de càrrega admissibles seran: 

- Tub d’alimentació 2 mca  

 

- Comptadors 4 mca  

- Muntant 3 mca  

- Interior habitatge 2 mca  

- Pressió residual mínima 10 mca en general i 15 mca a escalfador/caldera  

- Pressió residual màxima 40 mca 

 

Es realitza el dimensionat en base al cabal instal·lat dels diferents aparells que composen 

l’habitatge així com el coeficient de simultaneïtat considerat en base al nombre d’aparells 

previstos: 

 

Habitatge Cabal instal·lat = 1,55 l/s Cabal simultani = 0,52 l/s  

PB Habitatges Cabal instal·lat = 1,40 l/s Cabal simultani = 0,49 l/s  

P1-P4 Serveis comuns Cabal instal·lat = 0,15 l/s Cabal simultani = 0,15 l/s 

 

Per al dimensionat de l’escomesa, tub d’alimentació i muntants individuals s’han utilitzat 

les especificacions del DB-HS4 així com el mètode de càlcul detallat a continuació. 

 

6.2.10 FÓRMULES I CÀLCUL 
 

Per al càlcul del cabal simultani es considera la Norma Francesa NFP 41.204, a partir del 

sumatori del cabal instantani dels aparells (Qi) i del coeficient de simultaneïtat “k1”: 

 

Cabal simultani: Qs = Q instal·lat x K1 

 

K1 habitatge = 1/√n-1 (n nombre d’aparells)  

K1 locals i serveis comuns = 1/√n-1 (n nombre d’aparells)  

En tots els casos K1 ≥ 0,2 

 

Cabal simultani total habitatges: Qs total habitatges = Qs habitatges x no habitatges x K2 

 

K2 habitatges = 19+N / 10(N+1) (N nombre d’habitatges)  

K2 locals, aparcament i serveis comuns = 1 

 

Cabal simultani total edifici:  

 

Qs edifici = Qs total habitatges + Qs serveis comuns + Qs locals + Qs aparcament 

 

Potència caldera d’ACS: W = Qs x Ce x d x ∆T 

 

W Potència en kcal/h  

Qs Cabal simultani en l/h  

Ce Calor específic de l’aigua (1 kcal/kgºC)  

d Densitat de l’aigua (1 kg/l)  

∆T Salt tèrmic ( Tc – Tx) en ºC 

Capacitat dipòsit de reserva: - 200L/dia·habitatge 

- Reserva = 1 dia Grup de pressió: 

- Cabal = Qs edifici - Pressió d’arrancada P min edifici - Pressió de parada = P màx 

Edifici 

Els càlculs de consums, cabals i dimensionat de cada tram s'especifiquen en els fulls de 

càlcul adjunts. 

 

6.2.11 PROVES DE LES INSTAL·LACIONS 
 

Tots el elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves 

reglamentàries i hauran d’estar homologats oficialment. 
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Abans d’iniciar-se el funcionament de les instal·lacions, l’Empresa o persones 

instal·ladores tindran l’obligació de realitzar les proves de resistència mecànica i estanquitat 

previstes al DB-HS4 i presentar certificat del resultat a la Delegació Provincial del Ministeri 

d’Indústria. 

Aquestes proves s’efectuaran amb pressió hidràulica, i seran objecte d’aquestes proves 

totes les canonades, elements i accessoris que integren la instal·lació. 

 
 

6.3 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ  
 

El disseny de les instal·lacions de calefacció es realitza segons criteris i sistemes 

preseleccionats, tenint en compte les característiques i ús de l'edifici, i d’acord amb les 

prescripcions de la propietat.  

Es preveu una instal·lació de calefacció per radiadors individual per habitatge. No es 

preveu instal·lació de refrigeració. 

 

6.3.1 DEMANDA TÈRMICA  
 

Per al càlcul de les càrregues tèrmiques dels diferents habitatges s’han seguit les següents 

hipòtesis:  

 

Condicions interiors 

Les condicions interiors de disseny i els nivells de ventilació es fixaran en funció de 

l’activitat metabòlica de les persones i el seu grau de vestimenta i, en general, seran d’acord 

amb l’indicat en RITE IT 1.1.4.1. Com a base de càlcul s'han pres les següents condicions de 

disseny: 

 

Hivern  21ºC, HR 55% 

 

Condicions exteriors 

Els valors adoptats com a condicions exteriors de càlcul en aquest projecte s’han obtingut 

del Servei Meteorològic Nacional, en allò relatiu a les temperatures i considerant les variacions 

horàries i mensuals de les mateixes d’acord amb la norma UNE 100014. Per als valors de la 

radiació solar sobre les superfícies de l’envolvent de l’edifici s’han pres valors segons 

ASHRAE, els quals s’han modificat per tenir en compte l’efecte de reducció per l’atmosfera. 

Com a base de càlcul s'han pres les següents condicions de disseny: 

Hivern   -2ºC, HR 45%  

 

Coeficients de transmissió 

Donat que l’edifici es existent i que no es preveuen intervencions  a nivell d’evolvent 

excepte en el cas de substitució de finestres. Es difícil establir els coeficients de transmissió 

tèrmica ja que es desconeixen els materials amb totes les seves característiques i gruixos 

reals, això com l’estat del material. D'acord amb els materials de construcció s’han utilitzats U 

(w/ºCm2) coherents amb la construcció existent i recolzada per coeficients de correcció 

seguretat en el càlcul de carregues de l’edifici.   

 

U  kcal/ºCm2 

Coberta 1,15 kcal/ºCm2 

Façana 1,30 kcal/ºCm2 

Terra 2,29 kcal/ºCm2 

Mitgera 1,62 kcal/ºCm2 

Paret interior 

LNH 
1,58 kcal/ºCm2 

Finestres 2,84 kcal/ºCm2 

Sostre 2,84 kcal/ºCm2 

 

 

 

 

Ventilació 

S’han considerat els criteris de ventilació indicats en el RITE, IT 1.1.4.2, en el CTE DB-

HS3 i a la norma UNE 100011, de manera que el nombre de renovacions horàries en els 

habitatges no sigui inferior a 1.  
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Ocupació 

S’han considerat de 4 a 6  persones a cada habitatge segons tipologies i estances 

previstes. Pel càlcul de la ocupació s’han utilitzant els criteris d’assignació de persones del DB-

HS3. 

 

6.3.2 CÀRREGUES TÈRMIQUES DELS HABITATGES 
 

D’acord amb la geometria i la orientació de l’edifici i la superfície de cada habitatge s’han 

diferenciat en el càlcul 4 tipus d’habitatges. Dels càlculs es desprèn que les càrregues 

tèrmiques a l’hivern rondaran les 95-170 kcal/h·m2 (depenent de la orientació i la ocupació), 

resultant una potència tèrmica total de càlcul, estudiant les diferents tipologies per orientació i 

ubicació de: 

 

Habitatge Potència 

Habitatge H/PB 9,40 kW 

Habitatge H/P1 10,50 kW 

Habitatge H/P2,3 i 4 12,00kW 

 

A l’annex de càlculs es mostren els fulls de càrregues corresponents a cada tipus 

d’habitatge. 

 

6.3.3 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
 

La instal·lació de calefacció escollida serà calefacció individual amb radiadors i amb un 

sistema de distribució bitubular de retorn invertit en anell, amb un únic circuit a cadascun dels 

habitatges, donat que el nombre de radiadors és superior a 5 unitats i per que es considera el 

sistema de millor rendiment i funcionament.  

La font de producció d’aigua calenta serà una caldera mixta per a calefacció i ACS, tipus 

estanca modulant de gas natural, per a una potència de calefacció de 24 KW, model 

PLATINUM MAX PLUS 28/28F de la marca Baxi o equivalent, per a combinar amb sistema d’ 

ACS solar i ACS convencional. 

La ubicació de la caldera queda especificada en els plànols. Es col·locarà un termòstat 

ambient a l’estança principal (estar – menjador) de cada habitatge. 

Tal i com s’ha especificat anteriorment, els radiadors formaran un anell bitubular de retorn 

invertit executat en canonada de coure/polipropilè NIRON CLIMA, de traçat segons plànols i 

criteri DF. En cas de que sigui necessari, abans de procedir a l’encastament de les 

canonades, l’empresa instal·ladora realitzarà una prova de resistència mecànica i estanquitat. 

S’utilitzaran accessoris adequats en canvis de direcció i derivacions. 

Les canonades hauran d’anar aïllades per a evitar pèrdues de calor en el seu recorregut 

pels locals no calefactats de l’edifici. Les canonades encastades es protegiran amb tub de 

PVC corrugat per a facilitar la seva lliure dilatació i evitar el contacte entre el material d’obra i 

les canonades. El pas per forjats o paraments es realitzarà protegit per un passamurs plàstic 

que permeti la lliure dilatació del tub. 

Els circuits s’han dimensionat considerant un salt tèrmic de 10ºC  i que el cabal circulant 

per la canonada no superi els 0,6 m/s de velocitat equivalent a una pèrdua de càrrega inferior 

a 20 mmca/m. 

S’instal·laran en general radiadors d’alumini, model SAHARA SUPER de la marca 

FONDITAL, calculats per a un salt tèrmic mitjà de 50ºC (temperatura d’entrada de l’aigua de 

75ºC i 65ºC de sortida, i temperatura ambient de 21ºC), amb vàlvula termostàtica (excepte en 

bany i rebedor) amb detentor i purgador d’aire manual, per tal d’eliminar totalment l’aire de 

l’interior dels circuits de calefacció i permetre una bona circulació de l’aigua. Els radiadors 

estan formats per elements d’una alçada aproximada de 90 cm i potència per element de 150 

kcal/h per a un salt tèrmic de 50ºC.  

S'ha intentat simplificar la selecció i execució dels radiadors unificant models al màxim, ha 

sigut possible a tota l'habitatge excepte en el cas dels dormitoris de la façana nord ja que les 

condicions son diferents a nivell de tancaments en contacte amb locals no habitables, 

superfície, etc....  

El nombre, model i dimensions dels radiadors queden justificats en l’annex de càlculs i 

grafiats en plànols, indicant on estarà emplaçat el radiador i el seu nombre d’elements i tipus. 

El criteri de selecció de radiadors es el següent: 

 

ZONA Unificats Base Excepcions Planta 

REBEDOR-PASSADIS 1327,51 P4 1074,05 P1 i PB 

ESTAR-MENJADOR 2891,76 P4 2049,21 PB 
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DORMITORI 1 1865,06 P4 2183,67 P1 i PB 

DORMITORI 2 1382,15 P4 965,22 PB 

DESPATX 1201,48 P1 
  

TRASTER 453,43 P1 
  

BANY 482,81 PB 
  

CUINA 764,34 P4 
  

 

La instal·lació es realitzarà de forma que siguin fàcilment evacuades les possibles bosses 

d'aire que es puguin produir; en el punt més alt de la instal·lació s’instal·larà un purgador 

automàtic, mentre que cada radiador portarà el seu purgador manual.  

La regulació del sistema es realitzarà mitjançant quadre de regulació climàtica 

programable de la marca BAXIROCA cod. 140040386, situat a la sala – menjador de cada 

habitatge.  

 

6.4 XARXA DE SANEJAMENT 
 

6.4.1 DESCRIPCIO GENERAL 
 
A la zona on està ubicat l’edifici la xarxa de clavegueram públic és unitària, però a l’edifici 

es preveu una xarxa d’aigües pluvials i una altra d’aigües residuals en compliment del Decret 

d’Ecoeficiència i el CTE DB-HS5. Per tant, es disposa un sistema separatiu de recollida 

d’aigües a l’edifici fins a la connexió amb la xarxa de clavegueram públic, que serà única. 

La xarxa de sanejament, tant d’aigües pluvials com residuals, es preveu amb tub de 

polipropilè (PP) amb components mineralitzats per a reduir el nivell sonor que produeixen les 

mateixes canonades al conduir l’aigua. Les canonades es realitzaran amb tub de PP triple 

capa reforçat amb carga mineral intermèdia segons UNE- EN-1451 i arribaran a diàmetres de 

200 mm. Per a diàmetres superiors (no necessaris en aquest projecte segons càlculs) es 

preveurà tub de PVC, de paret massissa segons UNE-EN-1329, amb les peces especials 

adequades en cada cas i amb comportament al foc B-s1, d0. 

Per als trams que discorren per l’exterior (baixants de badalot, terrat i façana posterior) es 

preveu amb tub metàl·lic, d’acer inoxidable. 

Per tal d’assegurar un bon funcionament de la xarxa d’evacuació i eliminar-ne la 

possibilitat de produir desifonaments, i tenint en compte les característiques de l’edifici, es 

projecta una xarxa de ventilació primària formada per la prolongació del propi baixant fins a la 

coberta de l’edifici fins a una alçada de 2,20 m en el cas dels baixants residuals. La xarxa 

d’aigües pluvials es ventilarà a través de les pròpies boneres de la coberta i, per evitar el pas 

de les olors des de la xarxa d’aigües residuals, s’instal·larà una arqueta sifònica en la 

connexió entre ambdues xarxes. En els casos en que això no sigui possible, es proposa la 

ventilació mitjançant vàlvules d’admissió d’aire. 

Tota l’evacuació es recollirà per gravetat, en una xarxa horitzontal enterrada sota la planta 

baixa, per sobre de la cota de connexió a la claveguera urbana, situada a 1,5m de profunditat. 

La connexió a la xarxa pública, de diàmetre 200 mm, disposarà d’un pericó sifònic previ a 

la sortida de l’edifici, d’acord amb la normativa municipal. 

El projecte d'evacuació d'aigües residuals estarà d'acord amb la Norma Tecnològica NTE 

ISS 1973, sobre "Instal·lacions de Salubritat i Sanejament", fitxes OCI del COAC i el DB-HS5. 

 

6.4.2 BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
Els baixants s’allotgen en recintes especials formats per parets o paredons d’espessor no 

inferior a 12cm, per a la seva millor subjecció mitjançant abraçadores. Seran verticals, de 

diàmetre constant en tota la seva longitud i igual per a l'obtingut per al tram de màxim cabal. 

Els baixants d’aigües residuals disposaran d’un sistema de ventilació primària format per 

la prolongació del propi baixant fins a la coberta de l’edifici fins a un altura de 1 m per sobre de 

qualsevol obstacle que es trobi dins d’un radi de 10 m i un mínim de 2,2 m en cobertes 

transitables. Quan, per motius de distribució arquitectònica, no sigui possible prolongar el 

baixant fins a coberta, aquest disposarà de ventilació mitjançant vàlvules d’admissió d’aire 

col·locades en fals sostre i del mateix diàmetre que el baixant. 

Donat que es tracta d’un edifici existent i que no es preveu actuar sobre les pendents de 

la coberta, la ventilació primària de la xarxa de pluvials es realitzarà per les boneres. Per tal 

d’evitar el pas d’olors de la xarxa de residuals a la de pluvials en la seva connexió abans de la 

sortida de l’edifici, es preveu un sifó general en arqueta en la connexió entre ambdues xarxes 

Els baixants s’aïllaran per a insonoritzar-los en els passos per zones habitables i 

disposaran de collarins de sectorització EI quan travessin forjats divisoris de sectors d’incendi, 
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segons normativa vigent. Els baixants d’aigües pluvials amb descàrrega lliure tindran un final 

en pic de flauta. 

S’usaran suports isofònics (amb junta de goma) en nombre i ubicació adequades, sent 

com a mínim dos per planta en trams verticals i segons norma UNE 100-152. 

Tots els baixants tindran una arqueta a peu de baixant registrable i no sifònica, i en el cas 

de xarxa penjada, un tap de registre. 

Els trams horitzontals es disposen en general soterrats sota el terra de la planta baixa. 

Seran de tubs de pressió i els colzes d’enllaç baixant – tram horitzontal seran del tipus reforçat. 

Disposaran de registres en els trams de longitud superior a 15 m., en trobades i derivacions i a 

l’inici de cada col·lector. 

Es farà que els col·lectors tinguin els mínims canvis de direcció possibles i el seu pendent 

serà normalment del 2% i com a mínim del 1% en trams penjats i del 2% en trams enterrats. Si 

per motius de posta en obra no fos possible mantenir aquestes pendents es consultarà a la 

D.F. sobre la dimensió i traçat dels col·lectors. Per la profunditat de la parcel·la, s’estima sobre 

plànols que la pendent de la xarxa enterrada haurà de ser del 1-1,5%. El dimensionat de la 

xarxa s’ha fet considerant una pendent de l’1%. 

Totes les unions entre la xarxa vertical i la horitzontal així com les connexions entre els 

col·lectors i variacions de secció es realitzaran mitjançant accessoris especials del mateix 

material. Els col·lectors es col·locaran per sota de la xarxa d’aigua potable i disposaran de 

registres en els trams de longitud superior a 15 m. 

En el dimensionat del clavegueró de sortida i el sifó, previ connexió a la xarxa, cal 

considerar el cabal total d'aigües i el seu pendent serà normalment del 2%. 

El projecte dimensiona exactament tots els trams de la xarxa, però en tot cas : 

- Els baixants no seran, en cap cas, de Ø inferior a 90 mm, i a 110 mm si recullen 

algun inodor.  

- Els desguassos d’aparells no seran, en cap cas, de Ø inferior a 40 mm, i a 75 mm si 

recullen varis aparells o banyera.  

- Els col·lectors no seran, en cap cas, de Ø inferior a 110 mm, i a 160 mm si recullen 

algun inodor. 

 

6.4.3 BONERES 
A les cobertes i terrasses es disposarà com a mínim de 2 boneres amb un àrea de pas 

entre 1,5 i 2 vegades la canonada a la que es connecta. En el cas de no poder ubicar el 

nombre mínim de boneres, s’hauran de preveure sobreeixidors. 

El nombre mínim de boneres serà segons la taula adjunta: 

 

Sup. Coberta m2 Nº de boneres 

S < 100 2 

100 ≤ S< 200 3 

200 ≤ S< 500 4 

S > 500 1/150m2 

 

 

6.4.4 DERIVACIONS A APARELLS SANITARIS, UNIONS I DESGUASSOS 
 

A l’interior dels habitatges els desguassos es realitzaran per regates en les parets sempre 

que sigui possible o pel fals sostre del pis de sota en cas contrari. Tots els equips sanitaris 

tindran connexió a paret. 

Pels desguassos dels aparells s'utilitzarà canonada sanitària de PP dels diàmetres que 

s'indiquen a continuació: 

La unió entre aparells i tubs s'haurà d'efectuar mitjançant junta de goma a fi de garantir 

l’estanquitat de les juntes i, a la vegada, permetre certa mobilitat i dilatacions de les 

canonades. 

Tots els punts de recollida (d’aparells o de boneres) tant de pluvials com de residuals 

tindran el seu corresponent sifó d’altura compresa entre 70 i 100 mm. Únicament els canalons 

de cobertes inclinades recolliran sense sifó. 

La connexió dels aparells tindrà una pendent compresa entre el 2,5% i 4% i una longitud 

no superior a 4 m, i es connectarà al baixant a través d’un tub de derivació. Els inodors es 

connectaran directament al baixant més proper amb una longitud màxima de 1,0 m. En el cas 

de superar-se aquestes longituds es consideraran els trams com a col·lectors. 

La conducció des de l'aparell haurà de ser executada amb accessoris preferentment del 

mateix material estàndard i evitar fer-ho amb material o tub manipulat. 
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El pas de les canonades a través de forjats i murs ha de tenir certa folgança que permeti 

mínims moviments i dilatacions. 

En els plànols vénen indicats els diàmetres dels desguassos, baixants i col·lectors 

horitzontals corresponents. 

 

6.4.5 DIMENSIONAT DE LA XARXA 
 

El procediment de càlcul és el contemplat en la fitxa tècnica d’instal·lacions OCI-34 del 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a partir del sistema d’aparells equivalents (AE) + inodors. 

Al DB-HS5 s’estableix una metodologia de càlcul en la qual surten diàmetres de menor 

dimensió que amb el sistema de càlcul emprat. Com a criteri general, s’ha utilitzat el sistema 

de les fitxes OCI conegudes les patologies de les xarxes de sanejament i el mal ús que es 

realitza d’aquesta xarxa per resultar diàmetres més grans i que, per tant, minimitzen aquests 

riscos. 

 

Aigües Pluvials  

 

Per a determinar el diàmetre en cada tram de les derivacions, baixants i col·lectors de la 

xarxa, es considera: 

 

a) Superfície corresponent de coberta i la intensitat màxima de pluja corresponent a 

Igualada.  

 

AE = (SUPERFICIE m2 / 25) x (INTENSITAT PLUJA l/hm2 / 100) x 20 

- La pluviometria a considerar és de 110 l/hm2 segons:  

- Zona Intensitat pluviomètrica: B  

- Corba Intensitat pluviomètrica: 50 

 

b) Pendent dels trams horitzontals.  

 

Aigües Negres 

 

Per determinar el diàmetre en cada tram de les derivacions, baixants i col·lectors de la 

xarxa, es considera:  

a) Aparells sanitaris que hi descarreguen fent la conversió a aparells equivalents segons 

taula: 

 

 

APARELL SANITARI Nº APARELLS EQUIVALENTS 

Rentamans 1 

Bidet 2 

Dutxa 3 

Banyera 4 

Pica, Safareig 3 

Rentaplats, Rentadora 3 

 

b) Nombre d’inodors que hi descarreguen.  

c) Pendent dels trams horitzontals. Les taules corresponen a una pendent del 2%. Per a 

una altra pendent s’aplicaran els següents coeficients que afecten al no d’aparells equivalents:  

1%.....................0,7    3%.....................1,2 4%...................1,5 

 

TAULES DE DIMENSIONAT 

 

DIMENSIONAT DE LA XARXA VERTICAL. BAIXANTS 

DIAMETRE  mm 
TIPUS 

D'EVACUACIO 
QUANTITAT MAXIMA 

75 

Nº WC No s’accepta      

Nº A. Equivalents 20      

Alçada màxima 10      

90 

Nº WC No s’accepta      

Nº A. Equivalents 100      

Alçada màxima 20      

110 

Nº WC 5 3 0    

Nº A. Equivalents 100 200 300    

Alçada màxima 30 30 30    
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125 

Nº WC 20 15 10 5 0  

Nº A. Equivalents 400 480 560 620 700  

Alçada màxima Sense limitació  

150 

Nº WC 100 80 60 40 20 0 

Nº A. Equivalents 500 600 700 800 900 1000 

Alçada màxima Sense limitació 

200 

Nº WC 200 150 100 50 0  

Nº A. Equivalents 1500 1800 2200 2600 3000  

Alçada màxima Sense limitació  

 

DIMENSIONAT DE LA XARXA HORITZONTAL. COL·LECTORS 

DIAMETRE  

mm 

TIPUS 

D'EVACUACIO 
QUANTITAT MAXIMA 

110 
Nº WC No s’accepta       

Nº A. Equivalents 100       

125 
Nº WC No s’accepta       

Nº A. Equivalents 200       

160 
Nº WC 10 5 0     

Nº A. Equivalents 400 500 600     

200 
Nº WC 30 20 10 5 0   

Nº A. Equivalents 500 750 900 1000 1200   

250 
Nº WC 100 80 60 40 20 0  

Nº A. Equivalents 600 900 1100 1200 1500 1800  

300 
Nº WC 300 250 200 150 100 50 0 

Nº A. Equivalents 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 

 

En els plànols corresponents es determinen, en base al càlcul de la xarxa, els diàmetres i 

pendents de les canonades, així com els elements de registre i ubicació dels elements de la 

xarxa. 

 
 

6.5 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

6.5.1 DESCRIPCIÓ GENERAL 
 

En aquest apartat es descriu la instal·lació de gas prevista per als 5 habitatges de l’edifici. 

La instal·lació s'inicia en una escomesa a realitzar per la companyia subministradora (Gas 

Natural) procedent de la xarxa exterior existent (l’escomesa de companyia no és objecte 

d'aquest projecte). 

La companyia subministradora haurà de facilitar les característiques del gas distribuït que 

s’hauran de comprovar amb les utilitzades per al dimensionat de la instal·lació receptora i que 

es descriuen a continuació. 

El gas que subministra la zona on s’ubica l’edifici és gas natural i la pressió de 

subministrament de la xarxa existent es preveu que sigui BP (Baixa Pressió), per tant no serà 

necessària la col·locació d’un armari de regulació. El PCS del gas natural estarà al voltant de 

les 10.500 kcal/m3 i la densitat relativa de 0.65, amb petites variacions segons la composició i 

característiques exactes del gas. 

Es realitza una única escomesa per façana fins a l’armari de comptadors situat a la planta 

coberta de l’edifici. 

Per arribar als habitatges, la distribució dels muntants es realitza per la coberta fins al 

celobert 1 per on discorren, embeinats, fins a les diferents plantes. Un cop a les plantes 

s’accedeix als habitatges directament per la zona de rentat, on s’ubica la caldera. 

Les claus a instal·lar en cada escala seran del tipus següent: 

 

- Escomesa general  

- Edifici (a consultar amb Cia)  

- Comptadors  

- Muntants  

- Aparells 

i totes elles tindran les seccions que els hi correspongui segons les conduccions que 

seccionen. 
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6.5.2 ESCOMESA 
 

El conjunt tindrà una única escomesa. A l’exterior de l’edifici i en un lloc pròxim a l’entrada 

es col·locarà una arqueta reglamentària on estarà ubicada la clau de tancament del 

subministrament. L’arqueta serà d’obra amb la corresponent tapa de senyalització de la 

companyia subministradora. El seu emplaçament i accessibilitat el decidirà l’empresa 

subministradora d’acord amb la propietat. 

Així mateix, es consultarà amb companyia la necessitat de col·locar una clau d’edifici abans 

de la cambra de comptadors. En cas afirmatiu, s’haurà de consultar amb la Companyia el seu 

emplaçament i accessibilitat, així com llurs característiques i prescripcions tècniques d’acord 

amb el projecte. 

L'escomesa i els trams enterrats seran de Polietilè. El pas de la canonada enterrada de PE 

a la instal·lació vista de Coure, es realitzarà mitjançant la tija (tallo) corresponent segons 

companyia subministradora. 

El cabal simultani màxim de tots els equips previstos en els habitatges és de 8,72 m3/h, 

corresponent a la potència màxima de les calderes, número d’habitatges i simultaneïtat per 

habitatges amb calefacció. 

 

6.5.3 REGULADORS DE PRESSIÓ 
 

Al tenir un subministrament en BP, no serà necessària la col·locació d’un regulador de 

pressió en capçalera ni tampoc d’un regulador d’abonat MPA/BP abans del comptador de cada 

usuari. 

 

6.5.4 COMPTADORS 
 

L’armari de comptadors se situa a la planta coberta de l’edifici, amb accés directe des de 

l’escala. Disposarà de ventilació directa a l’exterior mitjançant 2 reixes de 200 cm2 de secció 

efectiva cadascuna (20x20 o dimensions equivalents), situades a la paret de l’armari, una a la 

part superior i l’altra a la part inferior. L’armari de comptadors tindrà l’altura i dimensions en 

planta suficients per a allotjar els comptadors necessaris. 

Armari: 5 comptadors, indicant a cadascun la instal·lació a la que correspon. Estarà proveït 

d’inscripció on s’indiquin certes mesures de seguretat que s’han de prendre en qualsevol cas. 

La bateria de comptadors serà normalitzada i aprovada per la companyia subministradora. 

La bateria estarà composta per 2 columnes de 4 files. 

Els comptadors, per al consum de l’abonat, són de tipus G-4, per a un cabal de 2,60 m3/h, 

homologats per la Companyia Subministradora. Els comptadors tindran la valvuleria i 

elements corresponents. 

6.5.5 MUNTANTS 
 

Els muntants generals per als habitatges es distribueixen per la coberta des de l’armari de 

comptadors fins al pas previst en el celobert 1 i des d’aquest, a nivell del sostre de la planta 

corresponent, es deriven fins a l’habitatge, tal i com s’ha explicat abans. La clau de l’habitatge 

s’ubica al local de rentat. Les canonades aniran embeinades, amb beines ventilades pels seus 

extrems tal i com queda indicat en els plànols. 

Les distàncies a altres canonades de subministrament i xemeneies, d’acord amb norma 

UNE 60670-4 seran de 1 cm. en creuaments i 3 cm. en paral·lel. La distància a terra serà de 3 

cm, mentre que a sostre serà de 1 cm., i a paret i entre canonades de gas serà de 1 vegada el 

diàmetre de la canonada en qüestió. Totes les distàncies es prendran des de la cara exterior 

de la canonada. 

El muntant anirà subjectat amb brides de llautó, coure o acer galvanitzat que degut a llur 

secció, poden estar espaiades de 2 m. en vertical i 1,5 m en horitzontal, col·locant un aïllant 

entre la unió del tub i la brida. Els muntants s’han previst de coure i passaran per espais 

dissenyats a tal fi, traçant camins rectilinis, amb els mínims canvis de direcció, fins a 

l’habitatge que els hi correspongui. 

 

6.5.6 INSTAL·LACIÓ INTERIOR 
 

Un cop arriba el muntant a l’habitatge existeix una clau de tancament per a la instal·lació 

interior de l’habitatge. 

L’equip de consum dels habitatges està format per una caldera mixta de 28,9 kW de 

potència nominal. Cada aparell té la seva presa amb la seva clau de pas reglamentada. 

L’accés de la conducció a l’habitatge es farà a través d’un passamurs de dimensió 

superior al diàmetre de la conducció i embeinat en tot el seu recorregut fins als aparells. 
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6.5.7 VENTILACIÓ 
 

Les condicions de ventilació i configuració dels locals destinats a contenir aparells a gas 

compliran allò descrit al Reglament d’Instal·lacions de Gas i a la UNE 60670. 

Els aparells previstos a instal·lar en tots els habitatges són calderes de circuit estanc, i per 

tant els locals on s’ubiquen no han de garantir un volum mínim. Les calderes, al ser estanques, 

agafaran l’aire necessari per a la combustió directament de l’exterior (a coberta) a través del 

propi conducte d’evacuació de la caldera. 

Les cuines no hauran de contemplar cap mesura de ventilació deguda a la instal·lació de 

gas, doncs els aparells de cocció es preveuen elèctrics. No obstant compliran amb les 

condicions establertes al document bàsic HS-3 i Decret d’Habitabilitat. 

 

6.5.8 EVACUACIÓ PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ 
 

L’evacuació dels PDC de les calderes així com l’aportació d’aire exterior necessària per a la 

realització de la combustió s’efectuarà a través d’un conducte col·lectiu concèntric, específic 

per a calderes estanques de condensació, de diàmetre Ø200/360 per a muntatge en interior, 

d’acer inoxidable AISI 316L específic per a condensació tipus DINAGAS ESTANCA DOS 

PAREDES de DINAK, vertical fins a coberta. 

El conducte vertical anirà proveït en la seva base d’un sistema accessible per a recollida i 

evacuació de condensats, que s’haurà de connectar a la xarxa de sanejament previ sifó o 

tancament hidràulic que impedeixi el pas de males olors. 

El conducte de connexió entre la caldera i la xemeneia serà de tipus concèntric, per a 

entrada d’aire i evacuació de gasos, tipus DIFLUX POLIPROPILENO de DINAK, de polipropilè 

per l’interior i acer lacat per l’exterior, apte per calderes estanques de condensació, de 

diàmetre Ø60/100 (amb peça d’adaptació segons fabricant caldera), i complirà els següents 

requisits: 

 

- Serà recte i vertical per sobre de la part superior del cortatiro de l’aparell en una longitud 

no inferior a 20 cm o la indicada pel fabricant. 

- El tram horitzontal del conducte tindrà com a punt més baix el punt mencionat 

anteriorment i la seva pendent serà com a mínim del 3%. Tindrà, fins arribar a la vertical, una 

longitud inferior a 2 m en qualsevol cas, intentant sempre que sigui possible limitar aquesta 

longitud a la mínima possible. S’adjunta la justificació de càlcul en l’annex. 

El conducte d’evacuació de PDC de calderes, a la seva sortida a l’exterior, haurà de 

sobresortir com a mínim 1 m. per sobre de qualsevol obstacle que es trobi dins d’un radi de 10 

m. per tal de garantir el tiratge. Es rematarà amb elements de coronació que afavoreixin 

l’ascensió dels fums. 

 

6.5.9 CÀLCUL I DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Per al dimensionat de la instal·lació primer s'ha determinat el cabal total necessari. 

El conjunt de l’habitatge el conformen, com s’ha dit anteriorment una caldera mixta de 28,9 

kW de consum nominal. 

 

CABAL NOMINAL APARELLS: Q n = GC x 1,1 / PCS 

 

CABAL DE CONSUM TOTAL PER HABITATGE 

Q hab = & A + B + ((C + D +...  + N)/2)' x 1.1 

A i B Aparells instal·lats de més potència.  

C i D...N, resta d’aparells 

 

CABAL DE CONSUM SIMULTANI EDIFICI 
Qedif =∑Qhab xSn +∑Qloc x1  

 

S1 Simultaneïtat habitatges sense calefacció 

S2 Simultaneïtat habitatges amb calefacció 

 

DIMENSIONAT CANONADES 
Per al càlcul de la secció de cada tram s’han seguit els criteris de:  

 

• Pèrdua de càrrega màxima admesa (funció del tram) 

• Velocitat del gas ≤20 m/s.  
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Les fórmules de càlcul emprades són:  

 

Fórmula de la pèrdua de pressió de Renouard lineal (P ≤100 mbar) 

 

ΔP=23.000·∂·Leq ·Q1,82 ·D-4,82 

On: 

ΔP = Pèrdua de càrrega (de pressió) entre inici i final de tram (en mbar)  

∂    = Densitat relativa del gas  

Leq = Longitud equivalent del tram (en metres)  

Q = Cabal de gas (en m3/h) 

D = Diàmetre interior de la canonada (en mm) Fórmula de la velocitat màxima: 

 

Fórmula de la velocitat màxima: 

 

V=354·Q·P-1 ·D-2 

 

On: 

V = Velocitat del gas dins de la canonada (en m/s)  

Q = Cabal de gas (en m3/h)  

D = Diàmetre interior de la canonada (en mm) 

P = Pressió absoluta al final del tram (en bar)  

P = 1,01325 bar + (P inicial - ΔP real) 

P inicial = en bar  

ΔP = expressat normalment en mbar, cal, per aquesta forma, expressar-lo en bars (aplicant 

l’equivalència 1 mbar = 0,001 bar). 

 

En tots els casos el Ø seleccionat és superior al Ø mínim fixat per cada tram i la velocitat del 

gas sempre és inferior als 20 m/s. 

La canonada comú fins al recinte de comptadors, en base al número d’abonats, la pèrdua 

de pressió màxima i la longitud equivalent, té una secció de DN50 (indicat en els plànols i a 

confirmar per la companyia subministradora). 

Els càlculs de cada tram s'especifiquen en el full de càlcul adjunt. 

6.6 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 
 

6.6.1 DESCRIPCIO GENERAL  
 

En aquest apartat es justifica el dimensionat i la incorporació en el projecte de la 

instal·lació per a la captació i utilització d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua 

calenta sanitària (ACS), d’acord amb la normativa vigent. 

Es tracta d’un sistema de circulació forçada, en circuit tancat, amb un camp de col·lectors 

a planta coberta i acumulació individual en cada habitatge, amb un sistema de recolzament 

individual situat a cadascun dels habitatges (caldera mixta estanca de gas natural). La 

instal·lació proveeix d’ACS l’edifici cobrint un 65,5% (mínim 60%) de la seva demanda 

energètica anual.  

La demanda d’ACS s’ha determinat seguint les especificacions del DB HE4 del CTE, del 

Decret d’Ecoeficiència i de l’Ordenança municipal, pel que fa a la demanda diària per persona, 

resultant un consum mitjà diari estimat, en el cas més desfavorable, de 392 litres d’ACS, a 

una temperatura de 60ºC, tal com es resumeix en l’annex de càlcul.  

L’aportació energètica mensual aconseguida amb la instal·lació solar, així com les 

necessitats previstes figuren en els càlculs adjunts. 

De forma genèrica, el sistema plantejat constarà de: 

- subsistema de captació amb 3 captadors solars plans amb aigua en circuit 

tancat (primari) 

- subsistema d’intercanvi entre el circuit tancat dels captadors i l’aigua de consum  

- subsistema d’emmagatzematge d’energia solar tèrmica 

- subsistema de suport individual mitjançant caldera a cada habitatge  

- subsistema de distribució i consum (desenvolupat al capítol de fontaneria) 

Per a la ubicació de tots els elements de la instal·lació solar es disposa d’un armari a la 

planta coberta. Els panells es col·locaran superposats en la coberta plana, amb azimut 15º a 

sud-oest i inclinació de 45º, sobre estructura auxiliar adequada. 

El dipòsit solar amb serpentí incorporat serà individual per a cada habitatge així com el 

seu propi sistema de regulació i control, amb una caldera per ACS i calefacció de model 

adequat pel seu funcionament en coordinació amb un sistema solar. El circuit primari 

disposarà d’una bomba de circulació ubicada en local comunitari a la planta coberta amb lliure 

accés per al seu manteniment.  
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Aquesta instal·lació implica la necessitat de la realització i contractació d’un servei de 

manteniment a l’edifici. 

 

6.6.2 CAPTADORS SOLARS 
 
El model de captador previst és SOL 250 de la marca Baxi, amb una superfície útil de 2.37 

m2, rendiment de 81,4%, pes en buit de 47 kg, aïllat per a coberta plana. 

S’han previst 3 captadors solars de placa plana d’alt rendiment col·locats en muntatge 

vertical i connectats en paral·lel, ja que ho permet el fabricant i la configuració de la coberta. 

S’instal·laran a la coberta de l’edifici, segons plànols, amb una orientació 15º SO i una 

inclinació de 45º que, comparant amb la latitud de l’emplaçament (41,53º) es considera dins el 

marge de ±10º. La seva col·locació a la coberta, a més de consideracions funcionals, respon a 

tenir en compte l’impacte visual al paisatge urbà i al propi projecte.  

La seva col·locació s’ha previst de manera que no quedin afectats per l’ombra dels 

elements de coberta (caixa d’escala, conductes de ventilació, el propi edifici), així com dels 

propis panells.  

L’accés a la coberta pel manteniment i revisions periòdiques del panells es realitza per 

l’escala de l’edifici des de zones comunitàries. 

 

6.6.3 XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS 
 

El circuit primari dóna servei a tota la part comuna de la instal·lació. Es tracta d’un circuit 

tancat de fluid caloportador amb anticongelant per a protegir el sistema contra gelades. El 

calor específic mínim serà de 0,7 Kcal/KgºC, el seu PH a 20ºC estarà comprès entre 5 i 9, el 

seu contingut de sals solubles serà inferior a  500 mg/l, així com de 200 mg/l en contingut de 

sals de calci i el biòxid de carboni lliure no superarà els 50 mg/l. Per l’omplenat del circuit es 

preveu un omplert amb bomba manual. 

El circuit primari connectarà els captadors solars amb els acumuladors bescanviadors dels 

habitatges (veure esquema) mitjançant un sistema de canonades en sistema de retorn invertit 

per tal de garantir un equilibri  hidràulic i una pèrdua màxima de 3ºC. El seu recorregut és per 

coberta fins a l’armari destinat a la instal·lació solar on s’ubiquen la resta d’elements de la 

instal·lació, i, des d’aquest, fins al pas de muntants vertical previst al celobert 1. 

El dimensionat dels components del circuit primari s’ha realitzat considerant un cabal 

unitari de disseny de 50 l/h per m2 de superfície de captació, amb un cabal total de 355,5 l/h. 

El traçat de canonades tindrà en compte els següents aspectes: 

Es preveuen canonades de coure amb tubs estirats en fred i unions per capil·laritat. 

Per evitar la corrosió, s’usaran elements del mateix material i s’instal·laran maneguets 

electrolítics entre elements de diferents materials per a evitar el par galvànic. 

Es col·locaran elements de dilatació segons especificacions RITE. 

Els trams horitzontals tindran sempre una pendent mínima del 1% en el sentit de la 

circulació. Es col·locaran purgadors en les parts altes de la instal·lació. 

S’aïllaran totes les canonades per tal de minimitzar les pèrdues energètiques, tant en 

traçat interior com exterior, segons gruix especificat en el RITE. Les canonades que discorrin 

per zones exteriors inclouran, a més, protecció d’alumini. 

S’han dimensionat els circuits de forma que la velocitat de circulació del fluid sigui inferior 

a 0,50 m/s i la pèrdua de càrrega lineal sigui inferior a 20 mmca/m. 

Els vasos d’expansió es connectaran preferentment en l’aspiració de la bomba i es 

preveuen de tipus tancat. La instal·lació disposarà d’un dipòsit d’expansió de 35litres, ubicat a 

l’espai destinat a la instal·lació solar en planta coberta. S’ha sobredimensionat el vas per tenir 

un marge de seguretat en cas de sobreescalfament de la instal·lació. 

 

6.6.4 BOMBES RECIRCULADORES 
 
Donada la tipologia de l’edifici, geometria i cabals de la instal·lació, es col·loca un grup 

hidràulic per a instal·lacions solars, model Solar Hydraulic 10 de la marca Baxi, per a un cabal 

de 0,36 m3/h i una pressió de 4,34 mca. Aquest grup inclou el circulador i tota la valvuleria i 

elements necessaris pel seu funcionament, com regulador de cabal, vàlvules de bola, 

antiretorn, cabalímetre, termòmetres... segons documents de projecte. 

 

6.6.5 ACUMULADOR BESCANVIADOR HABITATGES 
 
Es preveuen acumuladors individuals per cada habitatge en funció del nombre de 

dormitoris dels mateixos. Els acumuladors s’ubicaran sota la caldera al safareig segons 

plànols i esquemes. 



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 117 

Es tracta d’un dipòsit acumulador on s’emmagatzema l’ACS generada per l’energia solar, 

amb una capacitat de 90 litres per cada habitatge.  

El dipòsit acumulador solar serà vertical amb serpentí d’intercanvi, model AS 90-1E de la 

marca Baxi, d’acer resistent a la corrosió esmaltat, aïllat amb espuma de poliuretà i amb 

protecció catòdica per ànode de magnesi. Cada acumulador tindrà una vàlvula de seguretat i 

una vàlvula termostàtica mescladora i el seu desguàs es connectarà directament a baixant. 

 

6.6.6 CONTROL I REGULACIÓ  
 

La part comuna de la instal·lació així com cada habitatge tindran un sistema de control que 

reguli el seu funcionament. 

La regulació del sistema solar es realitzarà amb una regulació electrònica per diferència de 

temperatures, amb lectura digital de la temperatura, balanç de potència, control de bombes, 

comunicació amb la caldera i sistema de diagnòstic, per a muntatge a paret model CS10 de la 

marca Baxi. Es complementarà amb una regulació electrònica per acumulador model CS1 de 

Baxi que actuarà sobre la vàlvula de 3 vies prevista en funció de les temperatures a 

l’acumulador i en el circuit.  

En el cas de la instal·lació comú, la centraleta en funció de les temperatures màximes i 

mínimes del circuit actua sobre la bomba i en el cas dels habitatges, la centraleta en funció de 

les temperatures del dipòsit i del circuit d’entrada actua sobre la electrovàlvula de tres vies 

diversora ubicada prèviament al dipòsit. 

Manòmetres, sondes i termòmetres serviran per al control del funcionament del sistema. 

Tot s’ajustarà a les especificacions del fabricant. 

El sistema controlarà i actuarà en funció dels següents paràmetres: temperatura de sortida 

del captador, temperatura d’entrada d’aigua al dipòsit solar, temperatura de sortida del dipòsit, 

funcionament de les bombes, cabal de consum mesurada a l’entrada del dipòsit solar. 

Per tal d’ajustar la entrada d’aigua a la caldera i la temperatura de l’aigua de consum, es 

preveu una electrovàlvula de tres vies mescladora entre el dipòsit i la caldera i connectada a 

l’AFS. 

 

 
 

6.6.7 VALVULERIA 
 
Totes les vàlvules que s’utilitzaran seran específiques per aigua calenta amb temperatura 

de treball fins 110ºC, pressió en circuit de 10 Kg/cm2 i 4 Kg/cm2 en circuit secundari i primari 

respectivament. 

Comptarà amb vàlvules d’esfera per a tall, el buidat, l’emplenada, purga, sectorització, així 

com vàlvules de seient per a la regulació i la seguretat. 

Cada captador, grup i cap de captadors tindrà una vàlvula de seguretat per controlar la 

pressió màxima del circuit (7 Kg/cm2). 

Hi haurà una vàlvula de tall de pressió en el punt de connexió al circuit d’aigua freda i 

calenta convencional, així com vàlvules reductores per controlar la pressió de 

subministrament d’aigua. 

Es col·loquen filtres en aquells punts que ho faci necessari la protecció d’aparells com 

bombes, bescanviadors, captadors...  

Cada grup de captadors tindrà un purgador automàtic i admetrà temperatures de 110ºC. 

Es disposarà igualment de purgadors en tots els punts alts dels circuits de distribució tant en 

la part d’instal·lació comú com en l’interior de l’habitatge. 

 

 

6.6.8 SOBRESCALFAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Per a protecció de la instal·lació en cas de sobreescalfament amb el perill d'augment de 

sobrepressions que poden alterar la integritat de determinades parts de la instal·lació, s’ha 

previst la col·locació d’un dissipador de calor estàtic per a instal·lacions solars model DISIP 8 

de Escosol, amb bateria de dissipació de 2x3000W. 

En qualsevol cas, en cap mes de l'any, l'aportació solar no sobrepassa el 110% de la 

demanda energètica i en més de tres mesos seguits no es superarà el 100%. En cap cas el 

rendiment anual de la instal·lació és inferior al 30%. 

La instal·lació haurà de garantir tota la normativa vigent així com criteris de la DF i 

especificacions fabricant. 
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6.7 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
 

6.7.1 DESCRIPCIÓ GENERAL 
 

Es preveu la infraestructura comú de telecomunicacions (ICT) d’accés als serveis de 

telecomunicació de que es dotarà l’edifici, que comprendrà: la recepció dels sistemes de 

radiodifusió sonora i televisió terrenal i per satèl·lit, l’accés al servei de telefonia disponible al 

públic i l’accés al servei de telecomunicacions de banda ampla d’operadors de xarxes per 

cable, així com la previsió d’incorporació dels serveis d’accés fix inalàmbric. 

Tots els elements de la instal·lació compleixen les especificacions que disposa el RD 

346/2011, d’àmbit estatal pel que fa a requisits d’ubicació, seguretat, nivells de qualitat, bandes 

de freqüència, distàncies, dimensions i altres requisits especificats a la normativa esmentada. 

Els elements que constitueixen la ICT i que permeten suportar els diferents serveis de 

telecomunicació són: 

- Xarxa d’alimentació (superior i inferior) dels diferents operadors: arqueta d’entrada, 

canalització externa, registre i canalització d’enllaç, equips de captació, adaptació i 

distribució de senyal de RTV i RTVSAT; 

- Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions: RITI i RITS 

- Xarxa de distribució: canalització principal, registres i canalitzacions secundàries, 

registres de pas; 

- Xarxa interior d’usuari: registres d’acabament de xarxa i de preses, canalització interior. 

Tots els elements per a la infrastructura comú de telecomunicacions es dimensionaran en 

funció del nombre de PAU de l’edifici (PAU = 5) corresponents als 5 habitatges i  en funció del 

nombre de PAU per planta (PAU = 2) en els trams corresponents. 

A continuació es fa una breu descripció de les característiques principals, dimensió i 

ubicació dels diferents elements de la ICT previstes a l’edifici: 

- Arqueta d’entrada: arqueta situada a l’exterior de l’edifici (segons projecte específic) de 

400x400x600 mm (amplada x llargada x profunditat). La seva construcció correspon a la 

propietat de l’immoble. 

- Canalització externa: 4 tubs de Ø 63mm. enterrats. La seva construcció correspon a la 

propietat de l’immoble. 

- Punt d’entrada general i registre d’enllaç: element passamurs per a permetre l’entrada 

de la canalització externa fins a una arqueta de 450x450x120 mm. (amplada x alçada x 

profunditat). 

- Canalització d’enllaç: inferior formada per 4 tubs de Ø 40/63 mm (segons projecte 

específic) fins al RITI (entrada inferior) i superior formada per 2 tubs de Ø 40mm des 

dels equips de captació fins al RITS (entrada superior). 

- Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions: els recintes inferior i superior  (RITI i 

RITS) situats a la planta baixa i coberta respectivament, accessibles i registrables des 

de zones comunitàries. La instal·lació de la xarxa de distribució principal de l’edifici es 

realitzarà des dels RIT. Els recintes disposaran de ventilació suficient que permeti 2 

renovacions/hora. Les dimensions seran 1000x2000x500 mm. (amplada x alçada x 

profunditat). 

- Canalització principal: Els serveis de telecomunicacions aniran en recinte específic 

independitzats d’altres instal·lacions. La canalització principal es preveu en tubs de PE 

rígid de diàmetre 50mm (5 unitats)/canal superficial adequada per a edifici existent de 

dimensions segons projecte de telecomunicacions.  

- Registres secundaris: s’ubicaran en zones comunitàries i de fàcil accés, principalment 

en l’espai previst de pas d’instal·lacions al replà de l’escala, i sempre que es connecti 

amb les canalitzacions secundàries de cada planta, inclosa la planta baixa. La dimensió 

mínima serà de 450x450x150 mm. (amplada x alçada x profunditat). 

- Canalització secundària: La canalització secundària fins als habitatges (mínim 3 Ø 

25mm) es preveu pel fals sostre del replà corresponent d’accés als mateixos fins als 

registres d’acabament de xarxa situats en un quadre únic ubicat al rebedor de cada 

habitatge. 

- Instal·lació interior habitatges i oficina:   

o El registre d’acabament de xarxa RTR, integrat per a 3 serveis, es col·locarà 

entre 20 cm i 2,30 m del terra, i tindrà una dimensió de 500x600x80 mm. 

(amplada x alçada x profunditat). 

o La canalització interior (3 Ø 20mm per servei) es preveu en estrella des del 

registre d’acabament de xarxa. 

 
 

6.7.2 APLICACIÓ DE LA LLEI DE PROPIETAT HORITZONTAL 
 

A l'edificació objecte d'aquest Projecte és aplicable la Llei 49/1960 del 21 de Juliol de 

Propietat Horitzontal, modificada per la Llei 8/1999 del 6 d'abril. 
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Aquest edifici pot constituir una comunitat de propietaris. 

 

6.7.2.1 Objecte del Projecte Tècnic 
 

Donar compliment al Reial decret llei 1/1.998 de 27 de Febrer sobre infraestructures 

comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicacions i establir els condicionants 

tècnics que ha de complir la instal·lació d'ICT, d'acord amb el Reial Decret 346/2011, de 11 de 

març, relatiu al Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions 

per a l'accés als serveis de telecomunicació en l' interior dels edificis, a l'Ordre ITC/1644/2011 

del Ministeri de Ciència i Tecnologia de 14 de maig de 2003 que desenvolupa el citat 

Reglament i a l'Ordre ICT/1077/2006 del Ministeri d'Indústria i Comerç del 6 d'abril de 2006, 

per garantir als usuaris la qualitat òptima dels diferents serveis de telecomunicació, mitjançant 

l'adequada distribució dels senyals de televisió terrenal i de telefonia, així com la previsió per 

incorporar la televisió per satèl·lit i els serveis de telecomunicacions de banda ampla, 

adequant-se a les característiques particulars dels habitatges / locals comercials. 

La infraestructura comuna de telecomunicacions consta dels elements necessaris per 

satisfer inicialment les següents funcions: 

 

a) La captació i adaptació dels senyals de radiodifusió sonora i televisió terrenals i la seva 

distribució fins a punts de connexió situats als diferents habitatges o locals / oficines, i la 

distribució de les senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit fins als citats punts de 

connexió. Les senyals de radiodifusió sonora i de televisió terrenals susceptibles de ser 

captades, adaptades i distribuïdes seran les previstes a l'apartat 4.1.6 de l'annex I de 

l'esmentat reglament, difoses per les entitats habilitades dins l'àmbit territorial corresponent. 

 

b ) Proporcionar l'accés al servei de telefonia disponible al públic i als serveis que es puguin 

prestar a través d'aquest accés, mitjançant la infraestructura necessària que permeti la 

connexió dels diferents habitatges o locals / oficines a les xarxes dels operadors habilitats. 

 

c ) Proporcionar l'accés als serveis de telecomunicacions prestats per operadors de xarxes de 

telecomunicacions per cable, operadors del servei d'accés fix sense fil ( SAFI ) i altres titulars 

de llicències individuals que habilitin per a l'establiment i explotació de xarxes públiques de 

telecomunicacions que pretenguin prestar per infraestructures diferents de les utilitzades per a 

l'accés als serveis que preveu l'apartat b ) anterior, d'ara endavant i als efectes del present 

reglament, serveis de telecomunicacions de banda ampla, mitjançant la infraestructura 

necessària que permeti la connexió de les diferents habitatges o locals / oficines a les xarxes 

dels operadors habilitats. 

La ICT aquesta sustentada per la infraestructura de canalitzacions dimensionada segons 

l'Annex III del RD 346/2011 que garanteix la possibilitat d'incorporació de nous serveis que 

puguin sorgir en un proper futur. 

 

6.7.3 ELEMENTS DE LA INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS 
 
6.7.3.1 Captació i distribució de radiodifusió sonora i televisió terrenals 
 

a) Consideracions sobre el disseny 
 

Després d'analitzar l'entorn electromagnètic a la zona on es construirà l'edifici i realitzar les 

mesures de camp necessàries, s'han avaluat els nivells de camp que, en la situació actual 

poden considerar com incidents sobre les antenes. Aquestes s'han seleccionat per obtenir, al 

sortir, un adequat nivell de senyal de les diferents emissions del servei. 

Els canals seran amplificats en capçalera mitjançant amplificadors monocanals a fi d'evitar la 

intermodulació entre ells. La seva figura de soroll, guany i nivell màxim de sortida s'han 

seleccionat per a garantir a les preses d'usuari els següents valors: 

 

 FM-radio COFDM-TV DAB Radio 

Nivell de senyal 40-70 dV 47-70 dBµV 30-70 dBµV 

Relació Portadora / Soroll superior a ≥38 dB ≥25dB ≥18 dB 

Relació senyal / Intermodulació superior a - ≥30 dB - 

 

Les xarxes de distribució i dispersió s'han dissenyat per obtenir el major equilibri possible 

entre les diferents preses d'usuari amb els elements de xarxa establerts en el corresponent 

apartat del plec de condicions. 

A fi d'obtenir un millor equilibri en els nivells de senyal en totes les preses d'usuari, 

instal·lades inicialment o bé per ampliacióposterior, la xarxa de distribuciós'ha dissenyat amb 
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una estructura en arbre branca, tal com mostra l'esquema de principi de RTV, des de l'equip 

de capçalera situat al RITU en planta segona, on li arriben els senyals provinents de les 

antenes per a la canalizaciód'enllaç superior, i a partir d'aquest, dos cables coaxials que van a 

cada registre secundari de planta on es deriven (mitjançant derivadors instal·lats en registres 

secundaris) els dos cables fins als RTR de cada habitatge, i que permeten la distribució a la 

banda de 5 a 2150 MHz Des del RTR s'ha realitzat una instal·lació en estrella col·locant a la 

sortida del PAU un distribuïdor amb tantes sortides com preses de RTV té cada habitatge. En 

el cas dels locals comercials es projecten repartidors de 2 sortides. 

 

b) Senyals de radiodifusió sonora i televisió terrenal que es reben en l'emplaçament de 
les antenes 
 

En l'emplaçament es reben senyals provinents de diversos repetidors, encara que el que 

probablement oferirà millor qualitat de recepció una vegada a nivell de terrat serà el 

d’IGUALADA. 

En l'emplaçament de les antenes es reben els programes, indicats a continuació, 

procedents tots ells d'entitats amb títol habilitant i nivell de senyal adequat, no rebent-se cap 

programa d'entitat sense títol habilitant i no existint, per tant, canals interferents, així com els 

valors de senyal que s'han avaluat a la sortida de les antenes. 

 

Servei 
Nº de 

Canal 

P.Video 

(MHz) 

P.So 

(MHz) 

Nivell Senyal 

(dBµV) 

FM (MHz) Canals en la banda 87.5 a 108 MHz 

DAB Canals en la banda 195 a 223 MHz (canals 8-12) 

Canals digitals 

Canals estatals 

Boing, Telecinco HD, la 10, MTV 27 Portadora: 522 MHz 62 

TVE HD, Teledeporte 31 Portadora: 554 MHz 65 

Nitro, Antena3 HD, MarcaTV, 13TV, 

Mundo Interactivo 
34 Portadora: 578 MHz 63 

La sexta 2, La sexta 3, la sexta HD, 

Cuatro, Canal + 2 
47 Portadora: 682 MHz 63 

TVE-1, TVE-2, Canal 24 Horas, Clan 64 Portadora: 818 MHz 61 

TV 

Cuatro, Divinity, Gol Tv, La tienda en 

casa, la sexta, la sexta 3 
67 Portadora: 842 MHz 65 

Telecinco, La Siete, FDF, Disney 

Channel, Intereconomia 
68 Portadora: 850 MHz 62 

Antena 3, Neox, Nova, Teletienda, 

AXN 
69 Portadora: 858 MHz 64 

8TV, BarçaTV, Estil 9, RAC 105 33 Portadora: 570 MHz 63 

TV3 HD, Esport 3, Canal 9 

Internacional, IB3 Sat 
37 Portadora: 658 MHz 64 

TV3, 33, 3/24, Super3/3XL 44 Portadora: 794 MHz 65 

 

Se sap un nivell mitjà de recepcióde 64 dBuV per a les senyals de televisió digital a nivell 

de sòl que haurà de millorar un cop s'assoleixi el nivell de l'última planta en uns 3dB, complint 

el que estipula la normativa. 

 
c)  Selecció d'emplaçament i paràmetres de les antenes receptores 

Les antenes per a la recepció dels senyals dels serveis de radiodifusió terrestres 

s'instal·laran tal com es mostra en el plànol de planta coberta. 

La correcta recepció dels senyals, en el nostre cas, requereix elevar les antenes almenys 

3 m sobre el nivell de la teulada. A fi de poder col·locar els elements captadors en la posició 

adequada, s'utilitzés un màstil de 3 metres que suportés les antenes. 

Aquest màstil serà de 3m de longitud i 45mm de diàmetre amb un gruix mínim de 2 mm. 

El material del màstil haurà evitar la corrosió del mateix i evitar l'acumulació d'aigua al seu 

interior. Aquest màstil oferirà un moment flector de 355N. 

S'utilitzaran quatre antenes ( una antena FM, una antena UHF per polaritzacio horitzontal i 

una antena UHF per polaritzacio vertical i una antena per DAB ), els paràmetres bàsics 

s'indiquen a continuació. Les seves especificacions completes es recullen en el plec de 

condicions. 

Servei FM-Radio AM-TV 
(UHF) DAB 

Tipus Circular Directiva Directiva 

Guany 1dB 16,5dB 8dB 
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Càrrega al 
Vent 

120 

Km/h 
7 N/m 32 N/m 36,5 N/m 

150 

Km/h 
10 N/m 44 N/m 50,2 N/m 

 

 

d) Càlcul dels suports per a la instal·lació de les antenes receptores 
 

Tenint en compte que el sistema portant estarà situat per sota dels 20 metres de terra, els 

càlculs per definir la mateixa s'han realitzat per a velocitats de vent de 150 km / h. 

Suposarem que s'utilitzés un únic màstil de 3m per a la instalació de les 3 antenes de 

recepció: antena UHF, antena FM i antena per DAB. 

 

Paràmetres a complir: 

 

El conjunt màstil + antenes haurà de suportar velocitats de vent de fins a 150 km / h. 

Dades referent a les antenes, tenint en compte que dependrà del model i fabricant que es triï, 

mai hauran de tenir pitjors propietats de resistència al vent que: 

 

Moment flector antena UHF ( MfUHF ): 

 • 32 N / ma 120 km / h de vent  

• 44 N / ma 150 km / h de vent 

 

Moment flector antena FM ( MfFM ):  

• 7 N / ma 120 km / h de vent  

• 10 N / ma 150 km / h de vent 

 

Moment flector antena DAB ( MfDAB ):  

• 36,5 N / ma 120 km / h de vent  

• 50,2 N / ma 150 km / h de vent 

 

Per al càlcul total del moment flector que es vora sotmès el conjunt suposarem que:  

 

El màstil ofereix una longitud d'instalació d' 3m i una àrea d'exposicióal vent de 3 m x 0,045 m 

= 0,135 m2. Si a 150km / h la pressió del vent és de 1080N/m2 � Moment flector del màstil ( 

MfMASTIL ) és de 1080 x 0,135 m2 = 145,8 N que es suposaran en el pitjor cas exercits sobre 

l’extrem del mateix. 

La posició de les antenes en el màstil serà la següent: 

 

L'antena UHF es situarà a 50 cm de l'extrem del màstil (2,5 m)  

L'antena FM se situarà a una alçada de 1,5 m.  

L'antena DAB se situarà a una alçada de mig metre (0,5 m). 

 

Així doncs el moment flector total (MfTOTAL) en el pitjor cas serà: 

 

MfTOTAL = (MfUHF x 2,5) + (MfFM x 1,5) + (MfFDAB x 0,5) + (MfMASTIL) = (44 x 2,5) + (10 x 1,5) + 

(50,2 x 0,5) + 145,8 = 295,9 N 

 

Com veiem el MfTOTAL <Moment flector màxim del màstil, de 355N, pel que es pot considerar 

que el dimensionament és correcte. 

 
e) Pla de freqüències 
 

S'estableix un pla de freqüències en base a les freqüències utilitzades per les senyals que 

es reben en l'emplaçament de les antenes, siguin útils o interferents. 
Amb les restriccions tècniques a què estan subjectes la distribució de canals, resulta el 

següent quadre de pla de freqüències: 

 

Banda Canals Utilitzats Servei Recomanat 
Banda I No Utilitzada  

Banda II  FM – Ràdio 

Banda S (alta i baixa)  TVSAT D 

Hiperbanda  TVSAT D 

Banda IV 27, 31, 33, 34, 37 TV D terrestre 

Banda V 41, 44, 47, 48, 64, 67, 68, 69 TV D terrestre 

950-1.446 MHz  TVSAT D (FI) 
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1.452 – 1.492 MHz  Ràdio D Satèl·lit 

1.494 – 2.150 MHz  TVSAT D (FI) 

 

 
 
f) Nombre de preses 

 

En el present projecte, a la vista del plànol de planta dels habitatges, s'observen les 

estades computables que tindran preses de TV. El nombre total de preses serà tal com es 

mostra a continuació (per a cada portal): 

 

Planta Baixa VIV Baixos 
Nº Preses RTV 4 

Planta Primera VIV 1 

Nº Preses RTV 4 

Planta Segona VIV 2 

Nº Preses RTV 5 

Planta Tercera VIV 3 

Nº Preses RTV 5 

Planta Quarta VIV 4 

Nº Preses RTV 5 

 

El nombre total de preses RTV és de 23. 

 
g ) Càlcul de paràmetres bàsics de la instal·lació  
 

1) Nombre de derivadors / distribuïdors, segons la seva ubicació a la xarxa. 

 

La barreja de la senyal terrenal ( radiodifusió i televisió digital ) amb cadascuna de les dues 

possibles senyals digitals corresponents a cada un dels equips de recepció de radiodifusió 

sonora i televisió per satèl·lit, es realitzarà mitjançant el mesclador integrat en l'equip de 

capçalera situat a la sortida de l'amplificador de banda ampla programable, proporcionant al 

sortir dos ramals 1 i 2. 

D'acord amb els respectius esquemes de televisió adjunts, la xarxa de distribució, formada 

per un parell de cables coaxials, presentés una configuració arbre - branca, tal que partint del 

RITS situat a la planta coberta, realitzarà la connexió a través dels registres secundaris planta, 

als habitatges de cada planta. 

Per dur a terme la instal·lació es col·locaran els següents elements passius: 

 

Derivadors de planta 

 

Els derivadors empleats, per a cada portal, queden reflectits en la següent taula, les seves 

característiques es detallen en el plec de condicions: 

 
 Derivadors Quantitat Sortides 

Pèrdues 
de derivació 

(V/U-FI)! 

Pèrdues 
de inserció 

(V/U-FI)! 

Planta 2a 
Tipus A 

Televés Ref. 
5130 

2 2 12dB-12dB 2,5dB-2,6dB 

Planta 4a 
Tipus A 
Televés 
Ref.5131 

2 2 15dB-15dB 1,2dB-2dB 

 
PAU’s. 

 

Les dues xarxes que conflueixen en cada unitat privativa acaben en un PAU amb 2 

entrades i 5 sortides. 

Les seves característiques tècniques especifiques s'inclouen en el punt A) c) del Plec de 

Condicions. 

Hi haurà un total de 5. 
 
Distribuïdors interiors d'habitatge. 

 

El distribuïdor estarà integrat amb el PAU indicat en l'apartat anterior. 

A aquests es connectaran els cables de la xarxa interior d'usuari corresponents a les 

estades en les quals s'equipa presa d'usuari. 

 



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 123 

2) Càlcul atenuació des de la sortida dels amplificadors de capçalera a les preses d'usuari, a la 

banda 15-862 Mhz (Suma de les atenuacions a les xarxes de distribució, dispersió i interior 

d'usuari) 

 

La atenuació estimada des de la sortida dels amplificadors fins a aquestes zones es recull 

en la següent taula: 

 

Freqüències At. Mínims At. Màxims 

Banda I: 47 a 68 MHz (VHF) 15,48 26,78 

Banda II: 87,5 a 108 MHz (FM) 15,78 27,17 

Banda III: 174 a 223 MHz (VHF) 16,54 27,84 

Banda IV: 470 a 606 MHz (UHF) 18,12 29,42 

Banda V: 606 a 860 MHz (UHF) 18,53 29,83 

 

3) Resposta amplitud-freqüència (Variacions màxima de la atenuacióa diverses freqüències en 

el millor i pitjor cas) 

 

Arrissat Produït Per El Cable 

 

Els arrissats a la banda produïts pel cable en la presa amb menor i major atenuació, tenint 

en compte l'atenuació del cable en funció de la freqüència són: 

 
Millor Presa Pitjor Presa 

PB-Vivenda P3 - Vivenda 

Freqüència 15 860 15 860 

Atenuació cable Televés Ref.2141 0,47 2,88 0,75 4,59 

Atenuació cable Televés Ref.2149 0,85 4,32 0,28 1,40 

 5,88 4,97 

ARRISSAT PRODUÏT PER LA RESTA D’ELEMENTS 

 1,25 1 

ARRISSAT TOTAL 

 7,5 4,7 

 Arrissat màxim inferior a 16 dB 

 

La variació en la resposta d'amplitud amb la freqüència serà inferior a ± 3 dB en qualsevol 

canal i mai superés els ± 0,5 dB / MHz. 

 

4) Amplificadors necessaris, nombre de derivadors / distribuïdors, segons la seva ubicació a la 

xarxa, PAU i les seves característiques 

 

Els càlculs es realitzaran segons el dimensionat de l'edifici: 

 

Amplificadors necessaris 

 

S'utilitzarà una central amplificadora programable Televes Ref.5325 donada la possibilitat 

que ofereix de realitzar amplificació de grups de canals, de canals adjacents, així com per la 

seva capacitat de tractar les senyals digitals. 

La central amplificadora disposa de tres entrades UHF U1, U2 i U3 (amb diferents filtres 

programables a cada necessitat), 1 entrada per FM, 1 entrada per BI / BIII / DAB i una altra 

per a FI, permetent la configuració de cadascun dels seus filtres de forma independent. 

 

Model amplificador Amplificador PROGRAMABLE 

Nivell sortida màxim amplificador (dBµV) 117  

Per a garantitzar en la pitjor presa 47 dBµV es 
requereix un nivell de sortida de: (dBµV) 

74,8 

Per a garantitzar en la millor presa 70 dBµV el nivell 
de sortida no haurà de superar: (dBµV) 

88,5 

L’amplificador s’ajustarà per una sortida de: (dBµV) 82 

 

5) Nivells de senyal en presa d'usuari en el millor i pitjor cas 

 

Banda 15-862 MHz Nivells de les senyals en dBµV en presa d'usuari. 

 

Tipus de senyal 

Nivell de senyal de prova en 

el millor cas de cada ramal 

(dBµV) /75Ω) 

Nivell de senyal de prova en 

el pitjor cas de cada ramal 

(dBµV) /75Ω) 

Ramal Ramal 
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1, 2 1, 2 

PB – VIVENDA P3 - VIVENDA 

Televisió Digital (dBµV) 63,5 52,2 

 Inferior a 70 dBµV Superior a 47 dBµV 

 

 

 

6) Relació senyal/soroll 

 

 UNITAT TV DIGITAL 

Factor de soroll amplificador dB 9,00 

Longitud cable antena-amplificador m 8,00 

Pèrdues cable antena amplificador (BV) dB 1,02 

Factor soroll antena-amplificador dB 10,02 

Nivell antena pitjor canal dBµV 58,66 

Guany amplificador dB 52,00 

Atenuació pitjor presa dB 30,75 

 

RELACIÓ SENYAL/SOROLL (C/N) dB 53,2 

 superior a 

25dB 

 

 

Així mateix, la instal·lació garanteix àmpliament una relació S / N> 38 dB per a les senyals 

FM-ràdio que arriben a l'antena omnidireccional amb suficient nivell i una S / N> 18dB per a les 

senyals DAB-ràdio. 

 

7) Intermodulació 

 

Si considerem la prova realitzada amb dos portadores, la relació senyal / intermodulació de 

tercer ordre, ve donada per: 

 

En el cas d'emprar monocanals:  

 

S / I = (S / I) max + 2 (S out ampl. Max (dBµV) – S out ampl (dBµV)) 

 

En el cas d'emprar amplificadors de grup: 

 S / I = (S / I) max + 2 (S out ampl. Max (dBµV) - 7,5 log (N-1)-S out ampl. (DBµV)) 

on N fa referència al màxim nombre de canals a amplificar 

 

 UNITAT 

Model amplificador  Central amplificadora 

Relació S/l Màxima dB 35 

Nivell Sortida màxim de l’amplificador dBµV 97,8 

Nº canals a amplificar  4 

Nivell sortdia de l’amplificador dB 87 

Relació S/l dB 46,64 

  superior a 30dB 

 

8) Amplificadors de línia 

Donada la configuració i característiques de l'edifici, tal com es pot veure en l'esquema de 

televisió, NO es farà ús amplificadors de línia. 

 
h) Descripció dels elements components de la instal·lació 

A continuació es resumeix el conjunt d'elements necessaris que formaran part de la 

instalació de televisio: 

 

1) SISTEMES 

CAPTADORS DE 

SENYAL I 

SUPORTS 

FM B-II 

UHF 

DAB B-III 

1 Antena omnidireccional Guany 1 dB 

1 Antena directiva Guany: 16,5 dB 

1 Antena directiva Guany: 8 dB 

1 màstil de 3 m. 

1 conjunt de ancoratges per fixar les antenes a màstil 

2) AMPLIFICADORS 

I CONVERSORS 

FM B-II 

C/8-12 B-III 

TDT 

FI 

Central amplificadora programable de Banda Ampla 

Banda UHF: Guany: 52 dB Nivell Sortida: 117dBµV 

Figura de soroll: <9 dB 

Banda FI: Guany: 45 dB Nivell Sortida: 123 dBµV 
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Figura de soroll: <9 dB 

3) MESCLADOR  

La barreja dels canals es realitzarà mitjançant la 

connexió a Z dels amplificadors monocanals anteriors. 

Així mateix, s'emprés un mesclador (Televes Ref.7407) 

per a la barreja amb TVSAT, les característiques figuren 

en el plec de condicions. 

Les entrades / sortides no utilitzades dels monocanals 

es tanquen amb càrregues de 75 Ohm. 

 

 

4. DISTRIBUÏDORS I ALTRES ELEMENTS PASSIUS 

DISTRIBUÏDORS – PAU DERIVADORS PRESES 

TIPUS 
Quantit

at 
TIPUS 

Quantit

at 
TIPUS Quantitat 

5 sortides (Televés 

Ref. 5160) 
5 

TA – 2 sortides 

(Televés Ref. 5130) 
2 

(Televés Ref. 

5416) 
23 

  
A – 2 sortides 

(Televés Ref. 5131) 
2   

 

5. CABLES 

TIPUS  Longitud Total (m) 

Cable de coure de 25mm2 de secció per la connexió a terra des de la 

zona d’antenes 
20m 

Televés Ref. 2141 tipus T-100 
Per la red de distribució i red interior 

d’usuari de RTV 
200m 

6. ALTRES MATERIALS 
Resistències de càrrega de 75 Ohm. 

Ponts. Cofre per equip. Presa de terra. 
 

 

 

i) Distribució de radiodifusió sonora i televisió per Satèl·lit 
 

a ) Selecció de l'emplaçament i paràmetres de les antenes receptores de la senyal de satèl·lit 

 

Inicialment no està prevista la incorporació de les senyals de satèl·lit a la ICT de manera 

que no s'instal·len ni les parabolas ni els equips de capçalera si bé s'estableixen les previsions 

perquè, amb posterioritat es pugui procedir a la instal·lació de dues antenes parabòliques amb 

la orientació adequada per captar els canals digitals provinents del satèl·lit Astra i Hispasat 

respectivament. 

L'emplaçament previst per ubicar les mateixes queda reflectit en el pla de coberta.  

La orientació de cadascuna de les antenes serà la següent: 

 

HISPASAT: Azimut: 223,570  Elevació: 32,060 

ASTRA: Azimut: 155,130 Elevació: 39,100 

 

Antena per Hispasat 

 

Prenent les dades següents: 

PIRE: 56dBw 

C / N: 19.4 dB. Es oferirà una qualitat a l'usuari de 18.5 dB considerant una possible 

degeneració de fins 1 dB en el factor de soroll per efecte de les xarxes de distribució. 

Amb aquestes dades el diàmetre de l'antena necessària és de 90 cm. 

 

Antena per Astra 

 

Prenent les dades següents:  

PIRE: 52dBw  

C / N: 17,4 dB. Es oferirà una qualitat a l'usuari de 16,4 dB ( 1.4 dB millor que la requerida 

per al servei analògic, que és el més crític ) i es considerés una possible degeneració de fins 1 

dB en el factor de soroll per efecte de les xarxes de distribució. 

Amb aquestes dades el diàmetre de l'antena necessària és de 120 cm. 

En ambdós casos es seleccionaran convertidors amb una figura de soroll màxima de 0.7 

dB i 41 dB de guany i alimentadors amb polaritzacio lineal. 

 

b ) Càlcul dels suports per a la instal·lació de les antenes receptores de senyal de satèl·lit 
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Per a la fixació de les antenes parabòliques es construiran dues bases d'ancoratge les 

dimensions seran definides per l'arquitecte, les quals es fixessin, en el seu dia, mitjançant 

perns d'acer de 16 mm. de diàmetre embotits al formigó que les conforma, els pedestals de les 

antenes.  

El conjunt format per les bases i els perns d'ancoratge seran capaços de suportar els 

esforços indicats en el plec de condicions calculats a partir de dades dels fabricants per a les 

velocitats de vent de 150 km / h en estar situades al voltant dels 20 metres sobre terra. 

 

c ) Previsió per incorporar els senyals de satèl·lit 

 

La normativa aplicable no exigeix la instal·lació dels equips necessaris per rebre aquests 

serveis, reflectint aquest projecte solament una previsió per a la posterior instal·lació. A 

continuació es realitza l'estudi d'aquesta previsió, suposant que es distribuiran només els 

canals digitals modulats en QPSK i subministrats per les actuals entitats habilitades de 

caràcter nacional. La introducció d'altres serveis o la modificació de la tècnica de modulació 

emprada per a la seva distribució requerirà modificar algunes de les característiques indicades, 

concretament el mida de les antenes i el nivell de sortida dels amplificadors de FI. 

 

d) Barreja de senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit amb les terrenals 

 

La barreja de la senyal terrenal ( radiodifusió i televisió analògica ) amb cadascuna de les 

dues possibles senyals digitals corresponents a cada un dels equips de recepció de 

radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit, es realitzarà mitjançant el mesclador integrat la 

central amplificadora, proporcionant seva sortida dos ramals 1 i 2. 

Un cop realitzada la mescla, la distribució de les dues senyals es realitzarà conjuntament 

emprant la mateixa xarxa de distribucióexplicada anteriorment en el punt 1.2.h de la memòria. 

 

e) Càlcul de paràmetres bàsics de la instal·lació 

 

1) atenuació des de la sortida dels amplificadors de capçalera a les preses 

 

La atenuació estimada des de la sortida dels amplificadors fins a aquestes zones es recull 

en la següent taula: 

 

Freqüències At. Mínimes At. Màximes 

1000 MHz 23,33 34,21 

2150 MHz 24,72 35,95 

 

2) Resposta amplitud-freqüència a la banda 950-2150 MHz 

 

Arrissat Produït Per El Cable 

 

Els arrissats a la banda produïts pel cable en la presa amb menor i major atenuació, tenint 

en compte l'atenuació del cable en funció de la freqüència són: 

 

 
Millor Presa Pitjor Presa  

PB-Vivenda P3 - Vivenda 

Freqüència (MHz) 950 2150 950 2150 

Atenuació cable Televés Ref.2141 3,50 5,37 5,58 8,56 

Atenuació cable Televés Ref.2149 4,96 6,80 1,61 2,20 

 5,88 4,97 

ARRISSAT PRODUÏT PER LA RESTA D’ELEMENTS 

 1,25 1 

ARRISSAT TOTAL 

 5,5 3,8 

 Arrissat màxim inferior a 20 dB 

 

La variació en la resposta d'amplitud amb la freqüència serà inferior a ± 4 dB en qualsevol 

canal i mai superés els ± 1,5 dB / MHz. 

 

3) Amplificadors necessaris 

 

Per amplificar els canals de televisió per satèl·lit s'emprés un amplificador de FI Televes 

Ref 5080. Considerant els càlculs de les atenuacions presents en totes les preses de l'edifici, 

el nivell de senyal a la sortida que hauran de presentar aquest amplificador és el que s'indica 

a continuació: 
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Model amplificador Central amplificadora Televés Ref. 5325 

Nivell sortida màxim amplificador (dBµV) 124 

Per a garantitzar en la pitjor presa 47 dBµV es 

requereix un nivell de sortida de: (dBµV) 
83,0 

Per a garantitzar en la millor presa 77 dBµV el nivell 

de sortida no haurà de superar: (dBµV) 
100,3 

L’amplificador s’ajustarà per una sortida de: 
(dBµV) 

92 

 

4) Nivells de senyal en presa d'usuari en el millor i pitjor cas 
 

El millor i pitjor nivell de senyal esperat en les preses d'usuari per a les senyals TV digital 

via satèl·lit són: 

 

Tipus de senyal 

Nivell de senyal de prova en 

el millor cas de cada ramal 

(dBµV) /75Ω) 

Nivell de senyal de prova en 

el pitjor cas de cada ramal 

(dBµV) /75Ω) 

Ramal Ramal 

1, 2 1, 2 

PB – VIVENDA P3 - VIVENDA 

Televisió per Satèl·lit (dBµV) 67,3 56,1 

 Inferior a 77 dBµV Superior a 47 dBµV 

 

5) Relació portadora-soroll 
 

Queda determinada pel conjunt antena-convertidor, menys una possible degeneració màxima 

a la xarxa d'1 dB: 

 

 ASTRA HISPASAT 

PIRE (dBW) ASTRA HISPASAT 

Diàmetre antena (m) 50 52 

Guany antena (dB) 1,2 0,9 

Guany LNB 41,5 41,5 

Factor soroll del conversor 55 55 

Relació portadora soroll 0,7 0,7 

Considerant la degeneració a causa de la red (dB) 

Relació portadora soroll 

total>11dB 

16,4 18,5 

 

6) Relació senyal-intermodulació 
 

 

 UNITAT TV SATÈL·LIT 

Model amplificador 
 

Amplificador grup Televés Ref. 

5086 

Relació S/l màxima dB 35 

Nivell sortida màxima de l’amplificador  dBµV 109,12 

Nº canals màxim a amplificar  30 

Nivell sortida de l’amplificador dB 92 

Relació S/l dB 30 

 superior a 18dB 

 

j) Accés i distribució dels serveis de telecomunicacions de telefonia disponible al 
públic (STDP) i de banda ampla (TBA). 
 
1. Xarxes de Distribució i de Dispersió. 

 

Aquest capítol té per objecte descriure i detallar les característiques de la xarxa que 

permetin l'accés i la distribució dels serveis de telecomunicacions de telefonia disponible al 

públic i de banda ampla. 

Segons s'estableix en l' article 9 del Reial Decret 346 /2011 en aquest projecte es 

descriuran i projectaran la totalitat de les xarxes que poden formar part de la ICT, excepte les 

xarxes de parells trenats, d'acord amb la presència d'operadors que despleguen xarxa a la 

ubicació de la futura edificació. 
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2. Xarxes de Cables de Pars 
 

2.1 Establiment de la topologia de la xarxa de cables de parells Xarxa d'Alimentació 

 

Els operadors dels serveis de telecomunicacions de telefonia disponible al públic i de banda 

ampla, accediran a l'edifici a través de les seves xarxes d'alimentació, que poden ser 

mitjançant cables o via ràdio. En qualsevol cas, accediran al Recinte d'Instal·lacions de 

telecomunicació corresponent i acabessin en unes regletes de connexió ( Regletes d'Entrada ) 

situades en el Registre Principal de cables de Pares situades al RITI. 

Fins a aquest punt és responsabilitat de cada operador el disseny, dimensionament i 

instalació de la xarxa d'alimentació. L'accés de la mateixa fins al RITI es realitzarà a través de 

l'arqueta d'entrada, canalització externa i canalizaciód'enllaç. 

En el Registre Principal, es col·locaran també les regletes o panells de connexió des de les 

quals partiran els cables que es distribueixen fins a cada usuari, a més disposa d'espai 

suficient per allotjar les guies i suports necessaris per a l'encaminament de cables i ponts així 

com per als panells o regletes d'entrada dels operadors. 

Al RITI s'estableix una previsió d'espai per a l'eventual instal·lació dels equips de recepció i 

processament de la senyal en què els operadors accedeixin via ràdio. 

 
3. Xarxa interior de l'edifici 

 

En aquest apartat es realitzen les xarxes de distribuciói dispersió mitjançant cables de 

parells trenats CAT6. La xarxa interior de l'edifici es compon de: 

 

-  Xarxa de distribució 

-  Xarxa de dispersió 

-  Xarxa interior d'usuari 

Les diferents xarxes que constitueixen la xarxa total de l'edifici es connecten entre si en els 

punts següents: 

 

- Punt d'Interconexió (entre la xarxa d'alimentació i la xarxa de distribució)  

- Punt de distribució (entre la xarxa de distribució i la xarxa de dispersió)  

- Punt d'accés d'usuari (entre la xarxa de dispersió i la xarxa interior d'usuari) 

 

3.1 Càlcul i dimensionament de les xarxes de distribució i dispersió de cables de parells i tipus 

de cables. 

 

Edifici amb: 1 Portal 

Plantes: PB + P.1. - P.4. + P.COBERTA 

 

Distribució: 

Planta Baixa: 1 habitatge 

Planta Primera: 1 habitatge  

Planta Segona: 1 habitatge  

Planta Tercera: 1 habitatge 

Planta Quarta: 1 habitatge 

 

Total: 5 habitatges 

 

Planta Baixa VIV Baixos 
Nº Estances computables 4 

Planta Primera VIV 1 

Nº Estances computables 4 

Planta Segona VIV 2 

Nº Estances computables 5 

Planta Tercera VIV 3 

Nº Estances computables 5 

Planta Quarta VIV 4 

Nº Estances computables 5 

 

Sent maig el nombre d'unitats privatives, la xarxa de distribucióestarà formada per cable de 

Cat 6 en topologia estrella, des del panell de connexions instal·lat al RITI fins a cada PAU. 

 

4. Càlcul dels paràmetres bàsics de la instal·lació 
4.1 Càlcul de l'atenuació de les xarxes de distribuciói dispersió de cables de parells 
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Atès que per a les xarxes de cables trenats és més comú calcular i / o mesurar la 

resistència en corrent continu que la atenuaciódels cables, es realitzarà el càlcul de la 

resistència des del punt de interconnexió fins al PAU dels dos cables que constitueixen el 

bucle més llarg a través de la xarxa de distribuciói de la xarxa de dispersió, considerant el valor 

límit que poden tenir els conductors de 98 Ω / km, incloent a més el valor de la resistència de 

les connexions en el punt de distribuciói al connector RJ 45 de la roseta del PAU. El valor 

calculat és per a l'habitatge més llunyana: 

 

- Vivenda 2. Planta 4ª. 27m. 2,64Ω 

 
5. Estructura de distribució i connexió 

 

Aquesta assignació de parells s'inclourà en un document que s'inclourà en el Registre 

Principal. Igualment, en els registres secundaris de cada planta s'inclourà un document on 

s'indiqui els parells segregats a cada planta amb detall dels assignats a cada habitatge i els de 

reserva. 

 

Dimensionament de: 

 

5.1 Punt d'Interconexió 

 

S'equipara 1 panell de connexions capaç d'albergar 5 cables UTP CAT6, ubicat al RITI. 

 

5.2 Punts de Distribució de cada planta. 

 

Els cables de CAT6 aniran des del punt de interconnexió cap al PAU de cada unitat privativa 

directament sense que hi hagi cap element de distribució intermedi en els registres secundaris  

 
 
 
 
 
 

6. Cables 
S’estendrà un total de 50 metres de cable UTP CAT6 per a la xarxa de dispersió. 

 
6.1 Regletes o panells del Punt d'Interconexió. 

 

S'instal·laran 1 panell capaç d'albergar 5 cables UTP en el punt de Interconexió. 

 
6.2 Regletes dels Punts de Distribució. 

 

S’instal·larà un panell de connexions capaç d'albergar 5 connexions. 

 

6.3 Connectors. 

 

Els cables acaben en el punt d'interconnexió i en els punts de distribució en les 

corresponents regletes de manera que no s'utilitzen altres elements de connexió. 

 

6.4 Punts d'Accés a l'Usuari ( PAU ). 

 

El PAU de cada usuari, habitatge, local o estada comú, estarà constituït per una roseta 

femella miniatura de vuit vies ( RJ45 ) en què en els seus contactes 4 i 5 es connectaran els 

cables de parells de les xarxes de dispersió. 

El nombre total de rosetes femella miniatura de 8 vies és de 5. 

 

7. Xarxes de Cables Coaxials.  
 

7.1 Establiment de la topologia de la xarxa de cables coaxials. 

 

7.1.1 Xarxa d'Alimentació 

 

Els operadors dels serveis de telecomunicacions de cable coaxial per a serveis de banda 

ampla, accediran a l'edifici a través de les seves xarxes d'alimentació. En qualsevol cas, 

accediran al Recinte d'Instal·lacions de telecomunicació corresponent i acabessin les seves 

xarxes en uns panells de connexió o regletes d'entrada situades en el Registre Principal de 

Cables Coaxials situats al RITI. Aquests panells de connexió estaran constituïts per 

derivadors o repartidors acabats en connectors tipus F femella. 
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Fins a aquest punt és responsabilitat de cada operador el disseny, dimensionament i 

instalació de la xarxa d'alimentació. L'accés de la mateixa fins al RITI es realitzarà a través de 

l'arqueta d'entrada, canalització externa i canalizaciód'enllaç. 

Del Registre Principal de Cables Coaxials, partiran els propis cables de la xarxa de 

distribució  de l'edificació  acabats amb connectors tipus F mascle, dotats amb la coca suficient 

com per permetre possibles reconfiguracions. 

Al RITI s'haura fer una previsió d'espai per al cas que sigui necessària amplificació, quan 

l'operador accedeix mitjançant cable. També s'estableix una previsió d'espai per a l'eventual 

instal·lació dels equips de recepció i processament de la senyal en el cas en què els operadors 

accedeixin via ràdio. 

 

7.1.2 Xarxa interior de l'edifici 

 

Es tracta d'una edificació amb menys de 20 PAU, la xarxa de distribució  i dispersió es farà 

en configuració arbre - branca des del registre principal de cables coaxials. 

 

La xarxa total es reflecteix en l'esquema de principi corresponent. 

 

Les diferents xarxes que constitueixen la xarxa total de l'edifici es connecten entre si en els 

punts següents: 

 

• Punt d'Interconexió ( entre la xarxa d'alimentació  i la xarxa de distribució).  

• Punt de distribució ( entre la xarxa de distribució i la xarxa de dispersió ).  En aquest 

cas no té implementació física en els registres secundaris ja que en ser la xarxa de 

cable coaxial en estrella, es disposarà d'un cable sense solució de continuïtat des 

del registre principal fins cada PAU. El punt de distribució  i d'interconexion, 

coincideixen en el Registre Principal.  

• Punt d'accés d'usuari ( entre la xarxa de dispersió i la xarxa interior d'usuari ) 

 

7.2 Càlcul i dimensionament de les xarxes de distribució i dispersió de cables coaxials i tipus 

de cables. 

 

Edifici amb: 1 Portal 

Plantes: PB + P.1. - P.4. + P.COBERTA 

 

Distribució: 

Planta Baixa: 1 habitatge 

Planta Primera: 1 habitatge  

Planta Segona: 1 habitatge  

Planta Tercera: 1 habitatge 

Planta Quarta: 1 habitatge 

 

Total: 5 habitatges 

 

Planta Baixa VIV Baixos 
Nº Estances computables 4 

Planta Primera VIV 1 

Nº Estances computables 4 

Planta Segona VIV 2 

Nº Estances computables 5 

Planta Tercera VIV 3 

Nº Estances computables 5 

Planta Quarta VIV 4 

Nº Estances computables 5 

 

No hi ha estances comunes a l'edificació. 

 

El nombre d'escomeses necessàries, constituïda cadascuna per un cable coaxial del tipus 

RG 11 és de: 

 

 

 
Número de 

PAU 

Número de cables 

coaxials 

Vivendes 5 5 

Oficines/Locals 0 0 

Cables Previstos  5 
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Conexions 

Necessàries 
 5 

 

 

No s'instal·len cables per servei. Per tant la xarxa de distribució-dispersió estarà formada 

per 5 cables coaxials del tipus RG 11. 

 

7.3 Càlcul dels paràmetres bàsics de la instal·lació. 
 
7.3.1 Càlcul de l'atenuació de les xarxes de distribució i dispersió de cables coaxials. 
 

S'utilitzarà un cable la atenuació  és de 13,5 dB/100 metres a 862 MHz i de 1,3 dB/100 

metres a 5 MHz La atenuació  total des del registre principal fins al PAU de cada habitatge 

serà la suma de la atenuació  del cable mes la atenuació  del distribuïdor de 2 sortides (4 dB a 

860 MHz i 3.9 dB a 5 MHz) que s’instal·larà a cada RTR, i la atenuació  de dos connectors F 

un a cada extrem del cable que aporten 1 dB entre els dos. 

La següent taula mostra les atenuacions per a 5 MHz i per 862 MHz, des del registre 

principal fins al PAU de cada habitatge i cada local. 

Es tracta d'una topologia estrella, la atenuació  màxima entre el registre principal coaxial i el 

PAU més allunyat no serà superior a 36 dB en cap punt de la banda 86-860 MHz ia 29 dB en 

cap punt de la banda 5MHz - 65 MHz, que estableix l'annex II del Reial Decret 346/2011. 

 

Unitat 

Privativa 

5MH

z 

862 

MHz 

LOCAL 3,03 4,40 

P1 Vivenda 3,97 4,81 

P2 Vivenda 4,01 5,21 

P3 Vivenda 4,05 5,62 

P4 Vivenda 4,09 &,02 

 

7.4 Estructura de distribució  i connexió 

 

Com s'ha indicat en apartats anteriors la distribució d'aquesta xarxa es farà en estrella 

mitjançant un cable que partirà del punt de interconnexió situat en el Registre Principal en el 

RITI i acabés en el PAU situat al RTR de cada habitatge. 

 

7.5 Dimensionament de: 

 

7.5.1 Punt d'interconnexió. 

 

No s'equipara panell de connexió i es deixessin els cables acabats amb connector F 

mascle a l'interior del Registre Principal de Cable Coaxial. El distribuïdor o altres equips que 

instal·lin els operadors en el Registre Principal de Cable Coaxial serviran com panell de 

connexió de sortida connectant a l' cables que rebran servei. 

 

7.5.2 Punts de distribució de cada planta. 

 

Es tracta d' una distribució en estrella, el punt de distribució coincideix amb el de 

interconnexió, estant les escomeses en els registres secundaris en pas cap a la xarxa de 

dispersió, de manera que el punt de distribució no té implementació física. 

 

7.6. Resum dels materials necessaris per a les xarxes de distribució i dispersió de cables 

coaxials. 

 

S’estendrà un total de 60 m de cable coaxial tipus RG 11 de 10,3 mm de diàmetre. 

 

7.6.1 Elements passius. 

 

S'instal·laran distribuïdors de 2 sortides en cadascuna dels habitatges i al local comercial.  

El nombre total de distribuïdors de 2 sortides és de: 

 

• 5 distribuïdors  

 

7.6.2 Connectors. 
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Cadascun dels cables de cada habitatge quedés acabat en els seus dos extrems mitjançant 

un connector F mascle. El nombre total de connectors de tipus F mascle és de: 

 

• 10 connectors 6.iv) Punts d'Accés a l'usuari (PAU). 

 

El punt d'accés a l'usuari estarà constituït pel distribuïdor de 2 sortides per als habitatges. 

 

 
8. Xarxes de Cables de Fibra Òptica. 
 

8.1 Establiment de la topologia de la xarxa de cables de fibra òptica.  

 

Xarxa d'Alimentació 

 

Els operadors dels serveis de telecomunicacions de cable de fibra òptica per a serveis de 

banda ampla, accediran a l'edifici a través de les seves xarxes d'alimentació. En qualsevol cas, 

accediran al Recinte d'Instal·lacions de telecomunicació corresponent i acabessin les seves 

xarxes en uns panells de connectors d'entrada situats en el Registre Principal de Cables de 

Fibra Optica situats al RITI. 

Fins a aquest punt és responsabilitat de cada operador el disseny, dimensionament i 

instalació de la xarxa d'alimentació. L'accés de la mateixa fins al RITI es realitzarà a través de 

l'arqueta d'entrada, canalització externa i canalizació  d'enllaç. 

Del Registre Principal de Cable de Fibra Òptica, partiran els propis cables de la xarxa de 

distribució de l'edificació  acabats amb connectors tipus SC / APC, dotats amb la coca suficient 

com per permetre possibles reconfiguracions. 

 

Xarxa interior de l'edifici 

 

Es tracta d'una edificació amb menys de 15 PAU, la xarxa de distribució  i dispersió es farà 

en estrella des del registre principal  

La xarxa total es reflecteix en l'esquema de principi corresponent. 

Les diferents xarxes que constitueixen la xarxa total de l'edifici es connecten entre si en els 

punts següents: 

 

  o Punt d’Interconexió (entre la red d’alimentació i la red de distribució).  

  o Punt d’accés d’usuari. 

 

8.2 Càlcul i dimensionament de les xarxes de distribució  i dispersió de cables de cables de 

fibra òptica i tipus de cables. 

 

Edifici amb: 1 Portal 

Plantes: PB + P.1. - P.4. + P.COBERTA 

 

Distribució: 

Planta Baixa: 1 habitatge 

Planta Primera: 1 habitatge  

Planta Segona: 1 habitatge  

Planta Tercera: 1 habitatge 

Planta Quarta: 1 habitatge 

 

Total: 5 habitatges 

 

Planta Baixa VIV Baixos 
Nº Estances computables 4 

Planta Primera VIV 1 

Nº Estances computables 4 

Planta Segona VIV 2 

Nº Estances computables 5 

Planta Tercera VIV 3 

Nº Estances computables 5 

Planta Quarta VIV 4 

Nº Estances computables 5 

 

No hi ha estances comunes a l'edificació.  

El nombre d'escomeses necessàries, constituïda cadascuna per un cable de dos fibres 

òptiques és de: 
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Per a cada portal Nº de PAU Nº d’escomeses de F.O. 

Habitatges 5 5 

Oficines 0 0 

Serveis comuns 0 0 

Escomeses previstes  5 

Coeficient corrector  1,2 

Escomeses necessàries  6 

Nº Total d’escomeses 

previstes 
 6 

 

El nombre de cables de dues fibres necessaris és de 6 i correspon a habitatges de utilització 

permanent amb una ocupació aproximada de la xarxa del 80%. 

No obstant això i amb la finalitat que a cada planta hi hagi almenys una escomesa de 

reserva per a possibles trencaments o avaries, s'ha previst instal·lar 1 cables / planta. 

Atès que la xarxa de cables de fibra òptica és en estrella, els cables d'aquesta xarxa es 

tendeixen directament des del punt de interconnexió fins a la caixa del punt d'accés a l'usuari 

de cada habitatge o local. S'han previst cables de fibres òptiques de reserva en els RITI. 

 

8.3 Càlcul dels paràmetres bàsics de la instal·lació. 

 

8.3.1 Càlcul de l'atenuació de les xarxes de distribució  i dispersió de fibra òptica. 

 

S'utilitzarà un cable de dues fibres òptiques amb una atenuació de 0,4 dB / km a 1310 nm, 

0.35 dB / km a 1490 nm i 0.3 dB / km a 1550 nm. La atenuació  total des del registre principal 

fins al PAU de cada habitatge i cada local serà la suma de la atenuació  del cable mes la 

atenuació  del connector SC / APC que s’instal·larà en ambdós extrems del cable i que aporten 

0.5 dB entre els dos. 

La següent taula mostra les atenuacions des del registre principal fins al PAU de cada 

habitatge i cada local. 

En cap cas se supera el valor màxim establert en l'Annex II del Reial Decret 346/2011, de 

1.55 dB. 

 

 

Pis 1310nm 1490nm 1550nm 

LOCAL 0,556 0549 0,542 

P1 Vivenda 0,528 0,524 0,521 

P2 Vivenda 0,532 0,528 0,524 

P3 Vivenda 0,572 0,563 0,554 

P4 Vivenda 0,544 0,538 0,533 

 

8.4 Estructura de distribució  i connexió. 

 

Com s'ha indicat en apartats anteriors la distribució d'aquesta xarxa es farà en topologia 

d'estrella mitjançant diversos cables de 2 fibres òptiques que partiran del punt de 

interconnexió situat en el Registre Principal en el RITI i acabés en les caixes de segregació de 

fibra òptica situades en cada PAU. 

 

8.5 Dimensionament de: 

 

8.5.1 Punt d'interconnexió. 
 

Atès que s'han de connectar 6 cables de fibra òptica cadascun amb 2 fibres òptiques, 

s'equipara un panell de 6 connectors dobles al RITI. 

 

8.5.2 Punts de distribució de cada planta. 

 

Es tracta d' una distribució en estrella, el punt de distribució de cada planta tindrà caixes d' 

interconnexió i segregació  de fibres òptiques amb un nombre de connexions que permeti 

realitzar tots els entroncaments necessaris del cable de fibres de la xarxa de distribució - 

dispersió amb les fibres de la xarxa d'usuari. En aquestes caixes de segregació es deixés la 

suficient coca de cable per a un correcte manteniment i manipulació de la xarxa de fibres 

òptiques de l'edifici. 
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8.6 Resum dels materials necessaris per a les xarxes de distribució  i dispersió de cables de 

fibra òptica. 

 

8.6.1 Cables. 

S’estendrà un total de 60 metres de cable de 2 fibres òptiques per a la xarxa de distribució  - 

dispersió. 

 

8.6.2 Panell de connectors de sortida. 

 

S'instal·larà un mòdul bàsic de 6 connectors dobles. 

 

8.6.3 Caixes de segregació. 

 

S’instal·larà una caixa de segregació de fibres òptiques en cadascun dels PAU en què 

s'emmagatzemaran els bucles de les fibres òptiques. Totes les connexions són de les fibres de 

la xarxa de distribució  amb les fibres de la xarxa de dispersió es realitzaran mitjançant 

empalmaments de fusió. 

S'instal·laran, per tant, tantes caixes de segregació de fibres òptiques, com PAUs existeixin. 

 

8.6.4 Connectors. 

 

Cadascuna de les fibres òptiques de cada habitatge i cada local quedés acabada en els 

seus dos extrems mitjançant un connector SC / APC. 

 

S'instal·laran per tant, 20 connectors SC / APC, 12 a punt d'interconnexió i 10 en els PAUs. 

 

8.6.5 Punts d'Accés a l'Usuari ( PAU ). 

 

El punt d'accés a l'usuari estarà constituït per una roseta òptica que allotgés els connectors 

òptics SC / APC i contindrà els aplegadors per connectar amb els dispositius que es puguin 

instal·lar al RTR. 

 

El nombre de rosetes òptiques és de 5. 

 

9. Xarxes Interiors d'Usuari. 
 

9.1 Xarxa de cables de parells trenats. 

 

9.1.1 Càlcul i dimensionament de la xarxa interior d'usuari de parells trenats 

 

A la taula que s'inclou a continuació s'indica el nombre d'estades que té cada habitatge, 

així com el nombre total de preses. En el punt 3 d'aquest mateix apartat s'indica la distribució 

de les preses en cada habitatge. 

 

Planta Baixa VIV Baixos 
Nº Preses RJ45 6 

Planta Primera VIV 1 

Nº Preses RJ45 6 

Planta Segona VIV 2 

Nº Preses RJ45 7 

Planta Tercera VIV 3 

Nº Preses RJ45 7 

Planta Quarta VIV 4 

Nº Preses RJ45 7 

 

Total de preses necessàries en habitatges: 33 

 

Als locals, al no estar definida la distribució en planta, no s'instal·laran preses, i és 

responsabilitat de la propietat el disseny i dimensionament, asi com la realizació  futura de la 

xarxa interior d'usuari, quan s'executi el projecte de distribució  en estades. 

 

No hi ha estances comunes a l'edificació. 
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9.2 Càlcul dels paràmetres bàsics de la instal·lació: 

 

9.2.1 Càlcul de l'atenuació de la xarxa interior d'usuari de cable de parells trenats. 

 

Per al càlcul de l'atenuació de cadascuna de les branques que constitueixen les xarxes 

interiors d'usuari de cable de parells trenats, s'ha considerat la atenuació  del cable, la del 

connector del PAU, la de cadascuna de les dues connexions del multiplexor passiu, i la de la 

base d'accés terminal. 

Al saló-menjador i al dormitori principal s'instal·laran dues bases d'accés terminal en 

cadascuna d'aquestes estades, que tindran la mateixa atenuació  en estar en un mateix 

registre de presa doble. 

 

Pis 300MHz 

 
Presa més 

propera 

Presa més 

llunyana 

Habitatge 2,10 3,90 

 

 

Per a aquest càlcul s'ha considerat un valor màxim de atenuació  del cable de 34 dB/100 

metres a 300 MHz. 

Així mateix, cadascuna de les connexions introdueix una atenuació menor de 0.3 dB, amb el 

que considerarem aquest valor. 

 

9.3 Nombre i distribució de les Bases d'Accés Terminal. 

 

En habitatges s’instal·larà una BAT o presa en cada estança, exceptuant banys i trasters. A 

més, en dues de les estades, saló- menjador i dormitori principal, s’instal·larà una altra BAT 

quedant instal·lades ambdues de la mateixa estada en el mateix registre de presa. 

En locals, com s'ha indicat anteriorment, no s'instal·laran preses.  

El nombre de preses per tant serà de 33. 

 

 

 

9.4 Tipus de cables. 

 

S'utilitzaran cables trenats de 4 parells de fils conductors del tipus UTP categoria 6 Classe 

E, un des del RTR fins a cada BAT en estrella. 

 

9.5 Resum dels materials necessaris per a la xarxa interior d'usuari de cables de parells 

trenats. 

 

9.5.1 Cables. 

 

S’estendrà un total de 280 metres de cable de coure de 4 parells trenats UTP categoria 6 

Classe E per les xarxes interiors d'usuari. 

 

9.5.2 Connectors. 

 

En cada un dels extrems dels cables en els RTR s'instal·un connector RJ 45 mascle 

miniatura de 8 vies, fent un total de: 

 

33 connectors RJ45 

 

9.5.3 Bats. 

 

S'instal·laran un total de 33 bases d'accés terminal o preses. Al saló- menjador i en el 

dormitori 1 de cada habitatge es col·locaran dos registres de presa contigus, o un amb dues 

preses. 

 

10. Xarxa de Cables Coaxials. 
 

10.1 Càlcul i dimensionament de la xarxa interior d'usuari de cables coaxials. 

 

La xarxa interior d'usuari es configurés en estrella amb un cable coaxial del tipus RG 11 

des del Registre de finalització de xarxa fins a cadascuna de les dues preses que 

s'instal·lessin en cada habitatge. 
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• 10 preses 

 

Segons el que disposa l' apartat 3.5.2 de l'annex II del Reglament d'ICT, en locals, al no 

estar definida la seva distribució en planta, no s’instal·larà xarxa interior d'usuari és 

responsabilitat de la propietat del local el seu disseny i dimensionament, així com seu 

realizació  quan s'executi el projecte de distribució  en estades. 

No hi ha estances comunes a l'edificació. 

 

10.2 Càlcul dels paràmetres bàsics de la instal·lació: 

 

10.2.1 Càlcul de l'atenuació de la xarxa interior d'usuari de cables coaxials. 

La següent taula mostra les atenuacions per 86 MHz i per 860 MHz, des del PAU de cada 

habitatge fins a cadascuna de les dues preses que s'instal·lessin a cada habitatge, tenint en 

compte l'atenuació del cable, la del connector F de sortida del distribuïdor, i la de la presa. 

S'utilitzarà el mateix tipus de cable que per a la xarxa de distribució  que té una atenuació de 

24 dB/100 ma 862 MHz i 6 dB/100 ma 86 MHz També s'utilitzés un connector F amb una 

atenuació de 0.5 dB. 

Les preses que s'utilitzaran tenen una atenuació de 1.2 dB a 860 MHz i 0.9 dB a 86 MHz. 

 

Pis 86MHz 860 MHz 

 Presa 1 (dB) Presa 2 (dB) Presa 1 (dB) Presa 2 (dB) 

Habitatges 2,00 2,12 4,10 4,58 

 

10.3 Nombre i distribució de les Bases d'Accés Terminal. 

 

En els habitatges s'instal·larà una presa al saló-menjador i una altra al dormitori principal  

 

S’instal·laran un total de: 

 

• 10 preses 

 

10.4 Tipus de cables. 

 

S'utilitzarà cable del tipus RG 11 de 6.5 mm de diàmetre. 

 

10.5 Resum dels materials necessaris per a la xarxa interior d'usuari de cables coaxials. 

 

10.5.1 Cables. 

 

S’estendrà un total de 130 metres de cable coaxial tipus RG 11 de 6.5 mm de diàmetre 

 

10.5.2 Connectors. 

 

S'utilitzaran connectors tipus F mascle a l'extrem dels cables corresponent al PAU, que es 

connectaran al distribuïdor de dues sortides. 

 

10.5.3 Bats. 

 

S'utilitzaran bases d'accés terminal del tipus final.  

El nombre total de bats és de: 

• 10 bats  

 

10.6 Canalitzacions i infraestructura de distribució 

 

En aquest capítol es defineixen, dimensionen i ubiquen les canalitzacions, registres i 

recintes que constituiran la infraestructura on s'allotjaran els cables i equipament necessaris 

per a permetre l'accés dels usuaris als serveis de telecomunicacions definits en els capítols 

anteriors. 

 

10.6.1 Consideracions sobre l'esquema general de l'edifici 

 

L'esquema general de l'edifici es reflecteix en el plànol esquema d'infraestructures, en l'es 

detalla la infraestructura necessària, que comença, per la part inferior de l'edifici en l'arqueta 

d'entrada i per la part superior de l' edifici a la canalització d'enllaç superior, i acaba sempre en 

les preses d'usuari. Aquesta infraestructura la componen les següents parts: arqueta 
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d'entrada i canalització externa, canalitzacions d'enllaç, recintes d'instal·lacions de 

telecomunicació, registres principals, canalització principal i registres secundaris, canalització 

secundària i registres de pas, registres de terminació de xarxa, canalització interior d' usuari i 

registres de presa, segons es descriu a continuació. 

 

10.6.2 Arqueta d'entrada i canalització externa 

 

Permeten l'accés dels serveis de Telefonia Basica + XDSI i els de Telecomunicacions de 

banda ampla a l'immoble. L'arqueta és el punt de convergència de les xarxes d'alimentació 

dels operadors d'aquests serveis, els cables i fins al límit interior de l'edifici, s'allotjaran en els 

corresponents tubs que conformen la canalització externa. 

 

Pericó d'entrada 

 

A cada escala, l'arqueta d'entrada tindrà unes dimensions mínimes de 400 x 400 x 600 mm ( 

ample, llarg i profund ), disposarà de dos punts per l'estesa de cables situats 15 cm per sobre 

del fons. Se situés a la zona indicada al plànol de planta baixa ( veure plànol de planta baixa ) i 

la seva localització exacta serà objecte de la direcció  d' obra prèvia consulta a la propietat i als 

operadors interessats. 

 

Canalització externa 

 

La canalització externa s'extendera des de l'arqueta d'entrada fins RITI, situat a la planta 

baixa. 

Aquesta canalització externa estarà formada per 6 tubs de material plàstic no propagador de 

la flama i de paret interior llisa, de 63 mm. de diàmetre exterior embotits en un prisma de 

formigó i amb la ocupació: 

 

• 2 conductes per STDP + TBA  

• 2 conductes de reserva 

Tant la construcció de l'arqueta com la de la canalització externa corresponen a la propietat 

de l'immoble. 

 

10.7 Registres d'enllaç inferior i superior 

 

Per als serveis de TB + XDSI i TLCA, amb xarxes d'alimentació per cable, Els registres 

d'enllaç inferior seran caixes de plàstic o metàl·liques, les característiques es defineixen en el 

plec de condicions, i estaran proveïdes de porta o tapa. Les seves dimensions mínimes seran: 

45x45x12 cm. ( alt x ample x profund ). En el present projecte, ja que es no s'utilitzés 

canalització d'enllaç inferior, no seran necessaris 1 registres d'enllaç inferior. 

Per als serveis amb xarxes d'alimentació radioelèctriques, no s'empressin registres d'enllaç 

superior en el present projecte. En cas de ser emprats en la instal·lació, les seves dimensions 

mínimes hauran de ser de 360x360x120 mm (alçada, amplada i profunditat ) 

 

 

10.8 Canalitzacions d'enllaç inferior i superior. 

 

És la que suporta els cables de les xarxes d'alimentació des del primer registre d'enllaç 

fins al recinte d'instal·lacions de telecomunicació  corresponent. 

 

Canalització d'enllaç inferior 

 

És una continuació de la canalització externa, formada per 4 tubs de diam. 63 mm. 

 

Canalització d'enllaç superior 

 

Comença en el registre d'enllaç superior situat a la part interior del forjat de coberta i 

acaba en el RITS. Estara composta per 2 tubs de 40 mm. de diàmetre exterior, distribuïts de 

la següent manera: 

 

• 1 conducte per a cables de RTV  

• 1 conducte per a cables de Serveis d'Accés Fi ( SAI ) 

 

10.9 Recintes d'Instal·lacions de telecomunicació 
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Hauran d'existir un a la zona inferior de l'immoble ( RITI - planta soterrani -1 ) i un altre a la 

zona superior ( RITS - planta coberta ): 

 

10.9.1 Recinte d'Instal·lacions de telecomunicació inferior ( RITI ) 

 

Ubicat a la planta baixa serà un recinte d'obra ignífug on s'ubica inicialment el registre 

principal de telefonia equipat amb les regletes de sortida de l'immoble, el quadre de protecció 

elèctrica i es reservés espai suficient per a les regletes d'entrada dels operadors d'aquest 

servei i per als de TBA + STDP. En el plànol de planta baixa es marca la seva posició, estant 

fixades les seves característiques en el plec de condicions. 

Les dimensions d'aquest recinte són: 

 

Alçada: 2000 mm 

Amplada: 1000 mm 

Profunditat: 500 mm 

 

A la zona inferior del recinte emprendrà la canal que forma la canalització d'enllaç inferior, 

sortint per la part superior la canal corresponent a la canalització principal. 

El seu espai interior es distribuira de la manera següent: 

 

- A la part superior esquerra es reservés espai per al servei de STDP + TBA ( reservant el 

suficient espai per a la instalació del registre principal de telefonia ) 

- A la part superior dreta es disposarà de l'espai suficient, en cas que procedeixi, per la 

distribució de serveis de planta ( funció de RS ). 

- A la part inferior es disposarà d'espai per a la colocació  d'almenys dues bases d'endoll i el 

corresponent quadre de protecció. 

 

Disposarà de punt de llum que proporcioni almenys 300 lux d'iluminació i d'enllumenat 

d’emergència. 

 

10.9.2 Recinte d'Instal·lacions de telecomunicació superior ( RITS ) 

 

Ubicat a la planta coberta serà un recinte d'obra ignífug equipat amb els elements 

necessaris per al subministrament de televisió terrenal i per satèl·lit i es reservés espai per al 

possible registre principal d'un altre operador, la xarxa d'alimentació sigui radioelèctrica. La 

seva ubicació es reflecteix en el plànol de planta coberta estant fixades les seves 

característiques en el plec de condicions. 

Les dimensions d'aquest recinte són: 

 

Alçada: 2000 mm 

Amplada: 1000 mm 

Profunditat: 500 mm 

 

A la zona inferior del recinte emprendrà la canal corresponent a la canalització principal i 

per la part superior accediran els tubs corresponents a la canalització d'enllaç superior. 

El seu espai interior es distribuira de la manera següent: 

 

- A la part superior dreta es disposarà de l'espai suficient, en cas que procedeixi, per la 

distribució de serveis de planta ( funció de RS ). 

- A la part inferior es disposarà d'espai per a la colocació  d'almenys dues bases d'endoll i 

el corresponent quadre de protecció. 

Disposarà de punt de llum que proporcioni almenys 300 lux d'iluminació  i d'enllumenat 

d'emergència. 

 

10.9.3 Equipament dels mateixos 

 

RITS 

El recinte d'instal·lacions de telecomunicació  superior estarà equipat inicialment amb:  

 

Equips amplificadors monocanals per FM, V / UHF, TDT i ràdio DAB  

Mescladors / Repartidors / Derivadors  

Quadre de protecció 

Sistema de connexió a terra  

3 bases d'endoll  

Enllumenat normal i d'emergència  
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Placa d'identificació de la instal·lació 

RITI 

El recinte d'instal·lacions de telecomunicació  inferior estarà equipat inicialment amb:  

 

Registres Principals de Cables de Pares, de Cables Coaxials i de Cables de Fibra Òptica, 

equipats amb els panells i regletes de sortida que corresponguin.  

Quadre de protecció  

Sistema de conexió a terra  

3 bases d'endoll  

Enllumenat normal i d'emergència  

Placa d'identificació de la instal·lació  

PAU serveis comuns 

Els registres principals han com funcio albergar el Punt d'Interconexion, entre la xarxa 

exterior i la xarxa interior de l'immoble. 

Hi ha tres tipus de Registres Principals: per Xarxa de Cables de Pares, per a Xarxa de 

Cables Coaxials i per Xarxa de Cables de Fibra Òptica. 

 

Registre Principal per Xarxa de Cables de Parells 

 

El Registre principal per a Xarxa de Cables de Pares és una caixa on s'instal·len les 

regletes de sortida, a les quals es connecta la xarxa de distribució  de cables de parells, per a 

això es requereix, en aquest cas, 5 regletes de 10 parells i en el qual hi ha espai perquè els 

operadors puguin muntar fins a 10 regletes de 10 parells. 

 

Registre Principal per Xarxa de Cables Coaxials. 

 

Al quedaran acabats els cables de la xarxa de distribució  mitjançant connectors tipus F i 

disposarà d'espai per a albergar en el seu moment els distribuïdors i amplificadors que 

instal·lin els operadors que prestin servei a través de la xarxa de cables coaxials. 

 

Registre Principal per Xarxa de Cables de Fibra Òptica. 

 

S’hi allotjarà un panell de connectors de sortida constituït per mòduls bàsics de 8 

connectors i disposarà d'espai perquè els operadors instal·lin els seus panells de connectors 

d'entrada. 

 

10.10 Canalizació Principal i Registres Secundaris. 

 

És la que suporta la xarxa de distribució  de la ICT de l' edifici. Uneix el RITS amb els 

registres secundaris de cada planta fins al RITI. La seva funció és la d'allotjar les xarxes de 

Cables de Pares, de Cables Coaxials, de Cables de Fibra Òptica i xarxa de RTV fins a les 

diferents plantes i facilitar la distribució dels serveis als usuaris finals. 

 

Canalització principal. 

 

Aquesta composta per 5 tubs de 50 mm de diàmetre exterior, distribuïts de la següent 

manera: 

 

Canalització 

principal 

STDP 1 x ∅ 50 mm 

RTV 1 x ∅ 50 mm 

Coaxial 1 x ∅ 50 mm 

FO 1 x ∅ 50 mm 

Reserva 1 x ∅ 50 mm 

 

Registres secundaris 

 

Són caixes o armaris, que s'intercalen en la canalització principal a cada planta i en els 

canvis de direcció, i que serveixen per poder segregar en la mateixa tots els serveis en 

nombre suficient per als usuaris d'aquesta planta. La canalització principal entra per la part 

inferior, des del RITI s'interromp per el registre i continua per la part superior, fins al RS 

següent, finalitzant en el RITS. 

D'ells surten els tubs que configuren la canalització secundària. Les seves dimensions 

mínimes seran: 450 x 450 x 150 cm. ( amplada, alçada, profunditat ) 

Dins es col·loquen els dos derivadors dels dos ramals de RTV, el pas de cables de parells 

telefònics i dels cables de fibra òptica. 
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Les seves característiques s'especifiquen en el Plec de Condicions. Existirà un a cada 

planta d'habitatges. 

 

10.11 Canalizació  Secundària i Registres de Pas. 

  

Canalització secundària comunitària  

No procedeix. 

  

Canalització secundària habitatge 

 

Està formada per 4 tubs que van directament des de cada Registre de Pas de planta al 

RTR de cada habitatge de la planta amb la funcionalitat i diàmetre exterior: 

 

• 1 de ∅ 25 mm. per allotjar el cable de parells i el de fibra òptica.  

• 1 de ∅ 25 mm. per allotjar el cable coaxial de TBA.  

• 1 de ∅ 25 mm. per allotjar els dos cables coaxials de RTV.  

• 1 de ∅ 25 mm. reserva. 

 

Les seves característiques s'especifiquen en el Plec de Condicions. 

 

Registres de pas 

 

S'utilitzen en les canalitzacions secundàries quan hi ha canvi de direcció o aquesta és major 

de 15 metres. 

Atès que, en aquest cas, la canalització secundària, des del RS fins al RTR a les plantes 

d'habitatge és rectilínia i no supera els 15 m no són necessaris registres de pas. 

10.11.1 Registres de Terminació de Xarxa 

Connecten la xarxa de dispersió amb la xarxa interior d'usuari. En aquests registres 

s'allotgen els punts d'accés d'usuari ( RAU ) dels diferents serveis, que separen la xarxa 

comunitària de la privada de cada usuari. 

Estaran constituïts per caixes encastades a la paret d'habitatge o local proveïdes de tapa i 

les seves dimensions mínimes seran de 500 x 600 x 80 mm (sent aquesta ultima dimensió la 

profunditat ).  

Els registres de terminació de xarxa disposaran de tres preses de corrent o bases d'endoll. 

El Total de Registres de terminació de xarxa necessaris és de 15. 

 

10.11.2 Canalizació Interior d'Usuari. 

 

És la que suporta la xarxa interior d'usuari. Aquesta realitzada per tubs, encastats per 

l'interior de l'habitatge que uneixen el RTR amb els diferents registres de presa. 

La topologia de les canalitzacions serà en estrella.  

El diàmetre dels tubs, serà: 

De ∅ 20 mm. per cables de parells trenats.  

De ∅ 20 mm. per Cable Coaxial de TBA.  

De ∅ 20 mm. per Cable coaxial de RTV. 

 

10.11.3 Registres de Presa. 

 

Són caixes encastades a la paret on s'allotgen les bases d'accés terminal ( BAT ), o 

preses d'usuari de dimensions mínimes són 6,4 x 6,4 x 4,2 cm (alt, ample, fons ). 

En els habitatges, s'instal·laran al saló - menjador i al dormitori principal dos registres de 

presa per a cables de parells trenats, un registre per a presa de cables coaxials per a serveis 

de TBA i un registre per a presa de cables coaxials per a serveis de RTV. 

En els altres dormitoris s’instal·larà un registre per a presa de cable de parells trenats i un 

registre per a presa de cable coaxial per a serveis de RTV. 

A les proximitats del RTR se situés un registre per a una presa configurable. 

En els locals no s'instal·laran registres de presa. 

Quadre resum dels materials necessaris. 

 

Element Servei Dimensions 

Arqueta d’entrada  400x400x600 mm 

Canalització externa 
STDP + TBA 2 x ∅ 63 mm 

Reserva 2 x ∅ 63 mm 

Canalització d’enllaç superior 
TV terrestre 

2 x ∅ 40 mm 
TV satèl·lit 

Recinte d’Instal·lacions de  2000 x 1000 x 500 mm 
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Telecomunicacions Únic (RITI) 

Recinte d’Instal·lacions de 

Telecomunicacions Únic (RITS) 
 2000 x 1000 x 500 mm 

Canalització principal 

STDP 2 x ∅ 50 mm 

RTV 1 x ∅ 50 mm 

FO 1 x ∅ 50 mm 

Reserva 1 x ∅ 50 mm 

Registres secundaris per planta  450 x 450 x 150 mm 

Canalització secundària per 

habitatge/local 
 4 x ∅ 25 mm 

Registres de terminació de red per 

habitatge/local 

STDP 

500x600x80 mm 
RTV 

FO 

TBA 

Canalització interior 

STDP Tub ∅ 20 mm 

RTV Tub ∅ 20 mm 

TBA Tub ∅ 20 mm 

Reserva 1 ∅ 20 mm 

Bases d’accés terminal (preses) per 

habitatge/local 

STDP 6,4 x 6,4 x 4,2 cm 

RTV 6,4 x 6,4 x 4,2 cm 

TBA 6,4 x 6,4 x 4,2 cm 

 

6.8 INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ DE FUMS 
 

La producció d'aire viciat a l'interior de l'edificació fa que s'hagin previst les mesures 

necessàries per a la seva evacuació d’acord amb el Document Bàsic HS 3, Salubritat. Qualitat 

de l’aire interior, del CTE.  

S’ha previst un sistema general de ventilació amb admissió directa d’aire de l’exterior pel 

sistema de microventilació a les finestres i extracció mecànica de l’aire contaminat per 

conductes individuals fins a coberta. Així mateix, s’ha dotat els habitatges dels corresponents 

sistemes de ventilació complementària amb finestres i/o portes practicables a l’exterior, i 

addicional amb una instal·lació d’extracció mecànica de fums a la cuina. D’aquesta manera, es 

dóna compliment a l’exigència bàsica HS3 del CTE. S’hauran de garantir les dimensions dels 

patis de ventilació per admissió d’aire. 

6.8.1 SISTEMA GENERAL 
 

Per al sistema general de ventilació dels habitatges s’ha optat per una instal·lació de 

ventilació amb admissió directa d’aire des de l’exterior a través de les finestres amb 

microventilació en els locals secs (estars-menjadors i dormitoris) i amb extracció mecànica 

des dels locals humits (banys i cuina) fins a la coberta de l’edifici.   

Per la configuració de l’edifici s’ha optat per conductes individuals d’extracció, ubicats en 

els celoberts, donant resposta a la distribució dels habitatges i a la ubicació dels passos de 

conductes: amb un total de cin conductes. En el cas de l’habitatge de la planta baixa donat 

que la cuina i el bany no donen al mateix celobert, es preveuen dos conductes amb els seus 

extractors fins a coberta. A la resta d’habitatges es preveu un conducte únic per l’habitatge. 

Donades les dificultats habituals en edificis existents es contempla la possibilitat de decidir en 

obra la ubicació més adequada pels extractors dels habitatges: cel ras bany, celobert amb 

peces de protecció de la intempèrie, etc.... la posició final dels mateixos serà decidida per la 

DF. 

S’han considerat els cabals mínims de ventilació en cada tipus de local segons la Taula 2.1 

del CTE DB HS3: 

CABALS MÍNIMS VENTILACIÓ 

LOCAL TIPUS CABAL 

ADMISSIÓ DORMITORI DOBLE (1) 10 l/s 

 DORMITORI INDIVIDUAL 5 l/s 

 SALA, MENJADOR (2) 3 l/s persona 

EXTRACCIÓ CUINA 

2 l/s m2 

+ 

8/ls (si aparells de combustió) 

 CAMBRA HIGIÈNICA 15 l/s local 

 
(1) S’ha considerat com a dormitori doble el que disposi d’una superfície útil igual o superior a 8 m2. 

(2) La ocupació de la sala, menjador és la resultant de sumar les ocupacions comptabilitzades en tots els dormitoris de 

l’habitatge i un suplement de dues persones. 
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Els cabals considerats en el projecte s’adjunten en l’annex de càlcul per a cada habitatge, 

són sempre iguals o superiors als mínims exigits, d’acord amb l’equilibrat entre els cabals 

d’admissió i d’extracció i d’acord amb les dades de catàleg del sistemes d’obertures escollit. 

 

6.8.2 OBERTURES D’ADMISSIÓ, DE PAS I D’EXTRACCIÓ 
 

No es preveuen obertures d’admissió ja que la mateixa es realitza pel sistema de 

microventilació de les finestres.  

Totes les obertures de ventilació en contacte amb l’exterior es disposaran de tal forma o es 

dotaran dels elements necessaris per tal d’evitar l’entrada d’aigua de pluja i d’insectes a 

l’interior dels habitatges. 

Les obertures de pas hauran de garantir la circulació de l’aire des dels locals d’admissió 

fins als locals d’extracció. En els plànols queda indicat el cabal de pas i els passos necessaris 

en cada cas segons l’equilibrat de cabals necessari. En general, i quan sigui possible, les 

obertures de pas seran les ranures entre la porta i el paviment, sempre que el pas de l’aire no 

demani una folgança superior a 1cm. En aquests casos, s’ha optat per la instal·lació d’un 

airejador de pas model Air-InPaso de la marca AIR-IN. 

Les obertures d’extracció en banys i cuines es col·locaran en el sostre, a més de 10cm de 

qualsevol cantonada o racó. Seran del model Air-InSalida de la marca AIR-IN, tipus boca 

d’extracció circular, de xapa d’acer galvanitzat i pintat, regulables i de tamany adequat al cabal 

d’extracció corresponent en cada cas i indicat en els plànols. Un cop executada la instal·lació, i 

amb tots els habitatges tancats i la instal·lació en funcionament, es realitzarà una regulació de 

les mateixes per tal de compensar les pèrdues de pressió per fricció de les plantes inferiors, 

sense incidir en el cabal d’extracció exigit. 

 

6.8.3 CONDUCTES 
 

Des de les obertures d’extracció en els locals humits es traçarà la xarxa de conductes per 

a l’extracció mecànica de l’aire. Cada habitatge disposarà de la seva pròpia xarxa de connexió 

horitzontal i independent que recollirà de manera conjunta la cuina i el bany excepte en el cas 

de l'habitatge H/Pb que per la disposició de les estances es realitza de manera separa.  

Existiran quatre conductes individuals per extracció de manera conjunta cuina mes bany a 

els habitatges de planta 1, 2, 3 i 4 i dos conductes individuals per l'habitatge de la planta 

baixa. Cadascun d’ells serà vertical amb aspirador mecànic individual per cada conducte. 

Tots els conductes, tant els ramals horitzontals com els conductes principals verticals, 

seran de xapa galvanitzada tipo SPIROS, de secció i diàmetre adequats en cada tram segons 

el cabal que els correspongui. La secció de cada tram de conducte serà uniforme. S’aïllaran 

tots els conductes per tal d’evitar condensacions. 

Els conductes verticals han de ser accessibles i registrables en el seu coronament en 

planta coberta i en la seva arrancada a planta baixa, per al seu correcte manteniment. 

Els forats de pas de conductes a través dels forjats hauran de garantir un espai perimetral 

de 2cm que es reomplirà posteriorment amb aïllament tèrmic. 

 

6.8.4 ASPIRADOR MECÀNIC (VENTILADOR) 
 

En principi es preveuen se situaran els aspiradors mecànics (ventiladors), un per cada 

conducte d’extracció vertical, de tal forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 

comandable de manera individual pels usuaris dels habitatges. Es disposarà d’un registre de 

dimensions adequades per a la correcta manipulació dels ventiladors en cas de que s'ubiquin 

en el fals sostre. 

Es dotarà el ventilador dels adequats elements antivibratoris per a la seva correcta 

subjecció i evitar la transmissió de vibracions a la resta de l’edifici. 

Els aspiradors mecànics o ventilador de extracció s’ha escollit d’acord amb el cabal i 

pressió disponible necessaris pel seu funcionament segons càlculs. S’han previst ventiladors 

helicocentrífugs de perfil baix consum elèctric, regulables de 10-100%, 230V-50Hz, IP44, 

instal·lats en conducte de las marca S&P o equivalent, model TD Ecowatt 160/100N per 

l'habitatge de la planta baixa i model TD Ecowatt 250/100N  de Soler per la resta d'habitatges. 

Pel control dels ventiladors es preveu a cada habitatge un interruptor paro/marxa per tal 

de que l’usuari pugui establir les seves condicions d’us. Els ventiladors s’alimentaran des del 

circuit de preses de banys i cuina (C5). 

6.8.5 BOCA D’EXPULSIO 
 

A la sortida a l'exterior dels conductes a planta coberta, en sentit horitzontal, es 

col·locaran les boques d’expulsió corresponents per cada conducte, dotades de les 
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corresponents malles antiocells i elements que impedeixin l’entrada d’aigua de pluja a l’interior. 

Quedaran situades a més de 3 metres de qualsevol element d’entrada d’aire de ventilació i 

de qualsevol punt amb presència habitual de persones. Es col·locaran a la major alçada 

possible, sense ser necessari, per tractar-se de ventilació mecànica, una alçada mínima 

respecte a obstacles situats en les proximitats. 

6.8.6 DIMENSIONAT 
 

S’ha dimensionat la instal·lació segons l’apartat 4 del CTE DB HS3: 

 

DIMENSIÓ MÍNIMA ELEMENTS INSTAL·LACIÓ 

ELEMENT SUPERFICIE ÚTIL (cm2) 

Obertura d’admissió 

(airejador) 
S ≥ 4 x Q* 

Obertura de pas 
S ≥ 8 x Q* 

S ≥ 70 cm2 

Obertura d’extracció S ≥ 4 x Q* 

Conducte d’extracció 

mecànic 
S ≥ 2,5 x Q* 

Boca d’expulsió S ≥ 4 x Q* 
* El cabal (Q) serà el corresponent en cada cas i especificat en els plànols i s’expressa en l/s.  

Els conductes d’extracció mecànica s’han dimensionat per a una velocitat màxima de 4m/s. 

Els aspiradors mecànics o ventiladors d’extracció s’han escollit d’acord amb el cabal i 

pressió disponible necessaris per al seu funcionament d’acord amb els càlculs.  

La dimensió i ubicació de cadascun dels elements de la instal·lació queden especificats i 

justificats en l’annex de càlculs i grafiats en plànols. 

 

6.8.7 SISTEMA COMPLEMENTARI 
 

De forma complementària al sistema general de ventilació, la sala-menjador, la cuina i els 

dormitoris estan dotats de les finestres i/o portes practicables a l’exterior, en aquest cas al 

carrer, de mida suficient d’acord amb la normativa aplicable. 

Segons el DB HS3, la superfície útil practicable mínima de ventilació de l’obertura per a 

cada estança serà la corresponent a 1/20 de la superfície útil del recinte. Aquesta mida es 

comprovarà amb la necessària segons requisits d’Habitabilitat i ordenances municipals, 

prenent per al projecte la més desfavorable. 

 

6.8.8 SISTEMA ADDICIONAL  
 

Les cuines comptaran, a més dels sistemes anteriors de ventilació, amb un sistema 

específic de ventilació per a l’extracció dels contaminants i vapors produïts en la cocció. 

El sistema de ventilació addicional del CTE DB HS3 es garantirà amb l’extracció de fums a 

través de la campana de la cuina. D’aquesta manera, conjuntament amb allò explicat en el 

capítol anterior sobre ventilació, es dóna compliment a l’exigència bàsica HS 3 del CTE. 

Les cuines comptaran amb un sistema específic de ventilació amb extracció mecànica per 

a l’evacuació de vapors i contaminants de la cocció. La instal·lació serà individual per cada 

cuina d’acord amb la normativa vigent, garantirà un cabal mínim d’extracció de 180 m3/h i serà 

independent del conducte de ventilació del sistema general.  

La compensació d’aquest cabal d’extracció addicional es farà a través de l’admissió d'aire 

del sistema de ventilació general de l’habitatge.  

Els elements de la instal·lació d’extracció de fums (sistema addicional de ventilació segons 

CTE DB HS3) es dimensionaran segons allò explicat en el capítol anterior. 

L’extracció de fums de les cuines es realitza mitjançant conducte individual de xapa d’acer 

galvanitzat tipus “SPIRO” fins a coberta, Ø 130 mm, sense ressalts interiors i amb 

abraçadores amb goma, amb una extracció mecànica tipus VTI. Previ a l’extractor es 

col·locarà un filtre de greixos i olis dotat d’un dispositiu que indiqui quan s’ha de reemplaçar o 

netejar-se. 

La campana es connectarà a la xemeneia amb un tub d’alumini o acer galvanitzat 

homologat de diàmetre interior mínim DN130 mm. Si fos necessari instal·lar un tram 

horitzontal, tindrà una petita pendent, i si hi hagués problemes d’altura, es col·locaran 

conductes de secció plana de tamany equivalent i amb les peces de transició corresponents. 

El tram de conducte entre la campana i el muntant, si hagués de quedar a la vista, serà de tub 

rígid d’acer lacat. 
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6.9 INSTAL·LACIONS ANTI INCENDIS 
 

La dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis per a la globalitat del projecte serà 

la següent: 

 

Extintors:  

Es col·locarà un extintor d’eficàcia 21A -113B a menys de 15 metres de qualsevol origen 

d’evacuació en general, i, en els locals de risc especial baix, com a mínim un a l’exterior més 

els necessaris per a que la distància des de qualsevol punt sigui inferior a 15 m. Els extintors 

es situaran en llocs permanentment accessibles, a una alçada màxima de 1,70 metres i es 

senyalitzaran d’acord a la UNE 23033-1. La ubicació dels extintors tant a l’aparcament com a 

la zona d’habitatges es troba als plànols adjunts. 

Tant a l’armari de l’ascensor com a l’armari de comptadors elèctrics es preveu la ubicació 

d’extintors portàtils de CO2 de 5 kg., eficàcia 89B, amb suport instal·lat en parament vertical a 

una altura màxima de 1,70  m sobre el terra.  

 

Enllumenat d’emergència i senyalització:  

Es preveu una instal·lació d’enllumenat d’emergència d’acord amb el DB-SUA i DB-SI en 

tots els recorreguts d’evacuació, locals de comptadors, RITU, locals de risc especial i en la 

ubicació de les instal·lacions de protecció contra incendis, tal i com es grafia en els plànols 

adjunts. 

 

Hidrants:  

Es comprovarà la presència d’hidrants al carrer per tal de garantir que es disposarà d’una 

unitat a menys de 100 m de qualsevol punt de la façana. En cas contrari, s’instal·larà o es 

sol·licitarà a l’organisme competent la instal·lació d’un hidrant exterior a la xarxa pública a 

menys de 100 metres de la façana. 

 

No s’ha previst cap altra instal·lació ja que l’edifici no arriba als requeriments mínims 

exigits per a la seva col·locació.  

La ubicació i distribució de les instal·lacions de protecció contra incendis queda indicada 

als plànols i esquemes. 

6.10 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP 
 

En el projecte, en base a la ubicació i característiques de l’edifici, i segons els 

requeriments del Document Bàsic DB-SUA8 i normativa aplicable, no és preveu la instal·lació 

d’un sistema de protecció contra el llamp.  

Tot i que la freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al risc admissible (Na), no 

serà necessària la instal·lació d’un sistema de protecció contra el llamp donat el nivell de 

protecció que correspon a l’edifici: Nivell 4, corresponent a una eficiència de 0,76. 

La justificació numèrica es troba a l’annex de càlculs. 

 

6.11 INSTAL·LACIÓ DE L’ASCENSOR 
 

6.11.1 SISTEMA DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Subministrament i instal·lació d'un ascensor hidràulic amb màquina situada a la part inferior 

de la llosa dins de la cambra de l’ascensor (cambra a planta soterrani), d'un embarcament i 

del model OTIS 2000 H, equipat amb màquina de tracció hidràulica de fins a 225 kg de 

capacitat. Es planteja un ascensor que cobreixi les necessitats de transport vertical de totes 

les plantes a excepció de planta soterrani, per barrera arquitectònica. Tanmateix, la línia 

cobrirà des de planta baixa (accés a l'edifici nivell de carrer) fins a la última planta 

d'habitatges, amb un total de 4 parades. 

El recorregut total serà de 9,5m. d'altura a una velocitat mínima de servei 0,63 m / s. 

 
6.11.2 ELEMENTS CONSTITUENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Linia d'Alimentació:  
A-4p/20A. Potència Nominal 7500 W. V = 380 trifàsica  

 
Buit d'Instal·lació  
Dimensions buit (mm): 1160 Ample 1525 Fons.  

Dimensions cabina (mm): 1000 Ample 1250 Fons. 

 
Màquina 

Otis versió VAT de tracció vertical per adherència. Motor de C.A. model 2000 H.  
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Nº Plantes: 4  

Velocitat: 0,63 m/s  

 
Control de moviment 
Sistema digital de regulació contínua de voltatge i freqüència VF. Precisió de parada + / - 5 

mm.  

 

Control de Maniobra  
Per sistema modular (MCS) i programa de resposta relativa (RSR +) per atendre les trucades. 

 
Preinstal·lació sistema REM 
Es preinstal·larà mitjançant la incorporació posterior de mòduls operatius, (REM complet) un 

sistema que permet la prevenció d'avaries i la comunicació bidireccional de persones 

atrapades en cabina amb la Central de Servei 24 hores a través de línia telefònica. 

 

Cabina 

Cabina model CS amb panell de comandament en columna convexa, de terra a sostre, 

acabada en acer inoxidable i de la qual emana la llum de la cabina. Pantalla informativa de 

cristall líquid. Panells en laminat estratificat. Mòdul de mirall ocupant 1/2, de sòl a sostre en 

paret oposada al panell de comandament amb passamans. Sostre voltat color blanc. 

Polsadors de microrrecorregut, còncaus, emmarcats en plaques acabades en crom amb 

numeració aràbiga i en sistema Braille per a invidents. Passamans tubular cromat. Entornpeu 

d'alumini acabat satinat. Terra de goma marmolizada o opcionalment preparada per marbre. 

Porta de cabina i fronts en acer inoxidable satinat. Dispositiu de sobrecàrrega. 

 
Portes de Plantes 
Semiautomàtiques en els pisos i automàtiques en bus cabina d'obertura telescòpica de 650 

mm de pas per 2000mm d'alt. Acabat per a pintar, (opcional en acer inoxidable). Homologades 

als pisos resistents al foc "Paraflames" 30 minuts.  El pas llire de les portes en cada una de les 

plantes serà de 800mm d’amplada. 

 
Botonera de plantes  
Mòdul a joc en crom amb polsadors de microrrecorregut, còncaus i cèrcol lluminós (en 

maniobres col·lectives). La senyalització en planta baixa serà Posicional de 7 segments.  

 
Terra 
A triar per Direcció Facultativa segons criteris estètics. 

 
6.11.3 NORMATIVA REDUCCIÓ ESCALA PER INSTAL·LAR ASCENSOR 
 

Excepte en el cas que hi hagi una normativa local o autonòmica més restrictiva, en tal cas el 

Document TINSCI DT-4 indica el mateix, es pot aplicar el que estableix la taula 4.1 del DB 

SUA 1. Aquesta taula preveu en la seva nota (1) la possibilitat de reduir l'amplada mínima de 

l'escala en edificis existents d'ús residencial habitatge (que seria d'1 m) en els quals es 

pretengui instal·lar un ascensor per millorar les condicions d'accessibilitat per a persones amb 

discapacitat sempre que s'acrediti la no viabilitat tècnica i econòmica d'altres alternatives i 

s'aportin les mesures complementàries de millora, com ara instal·lació d'enllumenat 

d'emergència i extintors "Obligatorietat de transformar una escala existent en protegida en 

instal·lar un ascensor" a l'apartat 5 de la secció SI3 (Evacuació d’Ocupants) del DB SI 

Seguretat en Cas d’Incendi. Aquest apartat 5 indica:  

La instal·lació en un edifici existent d'un ascensor situat al pati de l'edifici, amb accés des dels 

replans de l'escala, no obliga a reformar aquesta escala per adequar-la al grau de protecció 

que li correspondria d'acord amb la taula 5.1: 

- Si l'obra no varia la configuració ni les dimensions de l'escala, 

- Si no redueix de manera sensible les condicions preexistents de seguretat contra 

incendis, i  

- Si l'obra aporta una millora substancial de les condicions d'accessibilitat de l’edifici, 

sense que això depengui de forma excloent que l'ascensor a instal·lar sigui accessible 

acord amb DB SUA quan no hi ha espai per a això. 

 

Com que l’obra sí que varia la configuració i les dimensions de l’escala, a aquests efectes es 

pot considerar que una adequació de l'escala prou proporcional al grau d'intervenció podria 

consistir en la instal·lació en ella d'enllumenat d'emergència i d'extintors. Si bé l'esmentada 

nota no estableix el límit per aquesta reducció podrien ser admissibles amplades de fins 

0,80m, en funció de les condicions concretes del cas, per exemple, com en el que ens ocupa: 

poques plantes, casa antiga, caixa de escala estreta, etc. 
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La cabina proposta, compleix d’aquesta manera els requisits d'ascensor accessible previstos 

en l'annex A Terminologia del DB SUA, i tindria unes mesures que permetrien el seu ús per 

usuaris en cadira de rodes. Les mesures mínimes comunament acceptades per a un ascensor 

practicable són de 1,00m x 1,25m per a cabines amb una porta. Tal i com es veu a 

continuació: 

 
 
 
Ascensor accessible 
 

Ascensor que compleix la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la "Accessibilitat als ascensors 

de persones, incloent persones amb discapacitat", així com les condicions que s'estableixen a 

continuació: 

- La botonera inclou caràcters en Braille i en alt relleu, contrastats cromàticament. En 

grups de diversos ascensors, l'ascensor accessible té trucada individual / pròpia. 

- Les dimensions de la cabina compleixen les condicions de la taula que s'estableix a 

continuació, en funció del tipus d'edifici: 

 

Dimensions mínimes, amplada x profunditat (m) 

En edificis d'ús Residencial Habitatge 

sense habitatges accessibles per 

a usuaris de cadira de rodes 

amb habitatges accessibles per 

a usuaris de cadira de rodes 

En altres edificis, amb superfície útil en plantes diferents de les 
d'accés 

≤ 1.000 m2 > 1.000 m2 

- Amb 1 porta o amb 2 

portes enfrontades 
1,00 x 1,25 1,10 x 1,40 

- Amb 2 portes en angle 1,40 x 1,40 1,40 x 1,40 

 

- Quan a més hagi de ser ascensor d'emergència d'acord amb DB SI 4-1, taula 1.1 

complirà també les característiques que s'estableixen per a aquests en l'Annex SI A de 

DB SI. 

 
Eficiència del sistema de protecció 
Probabilitat que un sistema de protecció contra el llamp intercepti les descàrregues sense risc 

per a l'estructura i instal·lacions. 

 

Il·luminació, E 
Flux lluminós per unitat d'àrea de la superfície il·luminada. En el sistema d'unitats SI, la unitat 

de il·luminació és el lux (lx), que és la il·luminació d'una superfície que rep un flux lluminós 

d'un lu-men repartit sobre un m2 de superfície. 

 

Itinerari accessible 
Itinerari que, considerant la seva utilització en els dos sentits, compleix les condicions que 

s'estableixen a continuació: 
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- Desnivells: Els desnivells se salven mitjançant rampa accessible conformitat amb l'apartat 4 

de l'SUA 1, o ascensor accessible. No s'admeten graons. 

 

- Espai per a gir: Diàmetre Ø 1,50 m lliure d'obstacles al vestíbul d'entrada, o portal, al fons de 

passadissos de més de 10 mi davant ascensors accessibles oa l'espai deixat en previsió per a 

ells. 

 

- Passadissos i passos: Amplada lliure de pas ≥ 1,20 m. En zones comuns d'edificis d'ús 

residencial Habitatge dóna s'admet 1,10 m. Estrenyiments puntuals d'amplada ≥ 1,00 m, de 

longitud ≤ 0,50 m, i amb separació ≥ 0,65 m a buits de pas o a canvis de direcció. 

 

- Portes: Amplada lliure de pas ≥ 0,80 m mesurada en el marc i aportada per no més d'un full. 

En l'angle de màxima obertura de la porta, l'amplada lliure de pas reduïda pel gruix de la fulla 

de la porta ha de ser ≥ 0,78 m. 

Mecanismes d'obertura i tancament situats a una alçada entre 0,80-1,20 m, de funcionament a 

pressió o palanca i maniobrables amb una sola mà, o són automàtics. 

En ambdues cares de les portes hi ha un espai horitzontal lliure de l'escombrada de les fulles 

de diàmetre Ø 1,20 m 

Distància des del mecanisme d'obertura fins a la trobada a racó ≥ 0,30 m 

Força d'obertura de les portes de sortida ≤ 25 N (≤ 65 N quan siguin resistents al foc). 

 

- Paviment: No conté peces ni elements solts, com ara graves o sorres. Els peluts i moquetes 

estan encastats o fixats a terra. 

Per permetre la circulació i arrossegament d'elements pesats, cadires de rodes, etc., Els sòls 

són resistents a la deformació 

 

- Pendent: El pendent en sentit de la marxa és ≤ 4%, o compleix les condicions de rampa 

accessible, i el pendent transversal al sentit de la marxa és ≤ 2% 

No es considera part d'un itinerari accessible a les escales, rampes i passadissos mecànics, a 

les portes giratòries, a les barreres tipus entorn ia aquells elements que no siguin adequats per 

a persones amb marcapassos o altres dispositius mèdics. 

 

Luminància, L 
Luminància L en un punt d'una superfície en una direcció donada és el quocient de la 

intensitat lluminosa d'un element d'aquesta superfície per l'area de la projecció ortogonal 

d'aquest element sobre un pla perpendicular a aquesta direcció donada. L es mesura en 

cd/m2. 

 
Mecanismes accessibles 
Són els que compleixen les següents característiques: 

Estan situats a una altura compresa entre 80 i 120 cm quan es tracti d'elements de 

comandament i control, i entre 40 i 120 cm quan siguin preses de corrent o de senyal 

La distància a trobades en racó és de 35 cm, com a minim. 

Els interruptors i els polsadors d'alarma són de fàcil accionament mitjançant puny tancat, 

colze i amb una mà, o bé de tipus automàtic. 

Tenen contrast cromàtic respecte de l'entorn. 

No s'admeten interruptors de gir i palanca. 

No s'admet il·luminació amb temporització en cabines de lavabos accessibles i vestidors 

accessibles. 
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7 EQUIPAMENT  

7.1 EQUIPAMENT BANYS 
 
Dotació completa d'aparells sanitaris per banys compost per: 

- Inodor de porcellana vitrificada model DAMA SENSO COMPACTO de ROCA color blanc. 

- Bidet suspès de marca ROCA o similar, de porcellana vitrificada blanca, fins i tot suport 

bastidor amb joc de fixació i plantilla unió.  

 

 
- Banyera rectangular acrílic model OPENING de ROCA, de 1300x700 mm color blanc, 

aixeta monocomandament palanca per banyera marca HANSGROHE. 

 
- Lavabo de porcellana vitrificada model Diverta 75x44 de ROCA color blanc.  

 

 
 

- Aixetes Monocomandament per a lavabo, dutxa i bidet, de palanca marca 

HANSGROHE, i dutxa de telèfon de aspersion regulable de la mateixa marca, amb 

suport tubular d'acer inoxidable per a regulació d'altura. Penjador mural i portarotllos de 

paper higiènic d'acer inoxidable marca ROCA.  

 
 

 

- Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler d'acer inoxidable 
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amb calaix per fluorescent interior.  

 
- Portarrotllos de paper higiènic amb tapa d'acer inoxidable amb perfil rectangular de 

suport marca ROCA Mediclinics.  

- Tovalloler en forma de tub rectangular marca ROCA o Mediclinics d'acer inoxidable, 

sifons, maneguets, desguassos i totes les peces necessàries per a la seva col · locació i 

correcte funcionament. Tovalloler per a emmagatzematge de tovalloles amb platina 

d'acer inoxidable i perfils rectangulars de suport fixats a paret.  

 

 
- Sifons, maneguets, desguassos i totes les peces necessàries per a la seva col·locació i 

correcte funcionament. 

 

 

 
 

7.2 EQUIPAMENT CUINES 
 
- Aigüera 

Dotació per a cuina d'aigüera d'acer inoxidable marca TEKA d' una pica i escorredor de 

70x50cm col·locat encastat en taulell, griferia monocomandament de llautó cromat amb 

mesclador exterior i cano giratori marca HANSGROHE, incloses connexions flexibles, 

desguassos, aixetes (d'aigua calenta i freda ) i material auxiliar de muntatge per a rentadora i 

rentavaixelles i totes les peces necessàries per a la seva col·locació i correcte funcionament. 

 
- Campana Extractora 

Campana extractora d'acer inoxidable, extraïble, model CNL 3000 de la marca TEKA amb 

dos motors, interruptor lluminós de parada / marxa, commutador de tres velocitats, filtre 

metàl·lics de tres peces, dues llums de 40 W, llar de foc telescopica. 

 

 
- Cuina Elèctrica 
Cuina vitroceràmica amb dues zones de cocció model VT CM 30 2P de la marca TEKA 
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col·locada enrasada amb el tauler de cuina.  

 
- Forn Elèctric 
Forn elèctric model HE 535 marca TEKA. 

 

 
- Taulell 

Taulell de silestone (color Ardesia Natural) l, de 20 mm de gruix, preu alt, 

sobre suport mural i encastat al parament. 

 

- Mobiliari Cuina: Mòdul Estàndard 
Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 450x330 mm i 900 mm d'alçada, d'aglomerat 

amb laminat estratificat, preu alt, amb tiradors d'acer inoxidable, ferramentes i regleta. 

 

- Mobiliari Cuina: Mòdul Superior 
Mòdul de escorreplats per a moble de cuina alt, de 500x330 mm i 900 mm d'alçada, 

d'aglomerat amb laminat estratificat amb serigrafia metal·litzada, preu alt, amb tiradors d'acer 

inoxidable, ferramentes i regleta, totalment instal·lat. Vidre de portes de 4 mm de gruix opac.  

Sèrie SIENA de la marca XEY. 
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8 VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES ACTUACIONS 
 

S’ha realitzat una valoració econòmica aproximada de la proposta d’intervenció, valorant 

les actuacions definides per a consolidar i adequar les construccions. Les dades utilitzades 

s’han obtingut de l’estat d’amidaments del conjunt i uns preus unitaris extrets de les bases de 

dades de l’ITeC, resultant un pressupost per contracte final. 

 

8.1 AMIDAMENTS 
 

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ  

01.01 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per 
 bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs 
 travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a 
 mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de 
 protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors 
 cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització 
 normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km 

 Façana carrer 1 91,60 91,60 
 Façana posterior 1 93,92 93,92 

  __________________________________  
 185,52 7,39 1.370,99 

01.02 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per 
 bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases 
 regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball 
 d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, 
 sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara 
 exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements 
 de senyalització normalitzats 

 Façana carrer 1 91,60 91,60 
 Façana posterior 1 93,92 93,92 

  __________________________________  
 185,52 0,15 27,83 

01.03 u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del 
 comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2 '' 

 Habitatges 5 5,00 

  __________________________________  
 5,00 54,95 274,75 

01.04 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres 
 elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 
 kVA, com a màxim 

 Habitatges 5 5,00 

  __________________________________  
 5,00 274,76 1.373,80 

01.05 u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de 
 l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim 

 Habitatges 5 5,00 

  __________________________________  
 5,00 82,43 412,15 

  ____________  
 3.459,52 

CAPITOL 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS  

02.01 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i 
 amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o 
 contenidor 

 Mur pati-jardi planta baixa 2 0,48 1,14 1,09 
 2 1,05 1,14 2,39 
 2 4,35 1,14 9,92 

  __________________________________  
 13,40 14,78 198,05 

02.02 m3 Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària fins a 1,5 m, en 
 terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
 contenidor 

 Jardi 1 32,05 1,14 36,54 
 Rasa per a fonament 1 33,73 0,40 0,30 4,05 

  __________________________________  
 40,59 118,15 4.795,71 

02.03 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb 
 compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió 

 Mur i sabata veí 1 1,21 0,10 0,60 0,07 
 1 7,05 0,10 0,60 0,42 
 1 5,47 0,10 0,60 0,33 
 1 3,87 0,10 0,60 0,23 
 1 1,25 0,10 0,60 0,08 

  __________________________________  
 1,13 189,78 214,45 

02.04 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega 
 manual de runa sobre camió o contenidor 

 Planta Baixa  
 -Jardí 1 16,16 16,16 
 Planta Coberta  
 -Terrat 1 82,29 82,29 

  __________________________________  
E 98,45 6,66 655,68 
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02.05 m2 Enderroc de formació de pendents de formigó cel.lular de 15 cm de gruix 
 mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

 Planta Baixa  
 -Jardí 1 16,16 16,16 
 Planta Coberta  
 -Terrat 1 82,29 82,29 

  __________________________________  
 98,45 7,68 756,10 

02.06 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i 
 càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

 Planta Baixa  
 -Trasters 1 5,40 2,30 12,42 
 -Dormitori 1 - Rebedor 1 2,40 2,45 5,88 
 -Dormitori 2 - Passadís 1 6,02 2,30 13,85 
 -Servei - Celobert 1 2 2,17 2,30 9,98 
 -Passadís 1 9,55 2,30 21,97 
 1 3,23 2,30 7,43 
 1 6,27 2,30 14,42 
 -Rebost  - Cuina 1 1,40 2,30 3,22 
 -Dormitori 3 - Dormitori 4 - Menjador 2 2,95 2,30 13,57 
 Planta Primera  
 -Traster 1 1 0,82 2,30 1,89 
 -Bany 1 1,30 2,66 3,46 
 -Cuina - Bany 1 1,70 2,70 4,59 

 -Cuina 1 0,77 2,30 1,77 
 -Menjador-estar 2 0,82 2,70 4,43 
 Planta Segona  
 -Traster 1 1 0,82 2,30 1,89 
 -Bany 1 1,30 2,66 3,46 
 -Cuina - Bany 1 1,70 2,70 4,59 
 -Cuina 1 0,77 2,30 1,77 
 -Menjador-estar 2 0,82 2,70 4,43 
 Planta Tercera  
 -Traster 1 1 0,82 2,30 1,89 
 -Bany 1 1,30 2,66 3,46 
 -Cuina - Bany 1 1,70 2,70 4,59 
 -Cuina 1 0,77 2,30 1,77 
 -Menjador-estar 2 0,82 2,70 4,43 
 Planta Quarta  
 -Traster 1 1 0,82 2,30 1,89 
 -Bany 1 1,30 2,66 3,46 
 -Cuina - Bany 1 1,70 2,70 4,59 
 -Cuina 1 0,77 2,30 1,77 
 -Menjador-estar 2 0,82 2,70 4,43 
 Planta Coberta  
 - Dipòsits 2 1,41 1,85 5,22 
 1 4,14 1,85 7,66 

  __________________________________  
 180,18 6,45 1.162,16 

02.07 m2   

 Planta Baixa  
 -Celobert 1 1 1,09 2,40 2,62 
 2 0,71 2,40 3,41 
 -Celobert 2 1 0,89 2,30 2,05 
 2 1,40 2,30 6,44 
 -Cuina - Façana interior 1 0,80 0,22 0,18 
 Planta Primera  
 -Cuina - Façana interior 1 1,40 0,20 0,28 
 Planta Segona  
 -Cuina - Façana interior 1 1,40 0,20 0,28 
 Planta Tercera  
 -Cuina - Façana interior 1 1,40 0,20 0,28 
 Planta Quarta  
 -Cuina - Façana interior 1 1,40 0,20 0,28 
 Planta Coberta  
 -Trasters 1 0,75 2,45 1,84 
 1 3,80 2,30 8,74 
 1 3,60 2,15 7,74 
 2 2,94 2,30 13,52 

  __________________________________  
 47,66 7,78 370,79 

02.08 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i 
 amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o 
 contenidor 

 Planta Baixa  
 -Porta entrada pis 1 0,80 2,10 1,68 
 -Safareig 1 0,80 0,36 0,29 
 Planta Primera  
 -Safareig 1 0,80 0,14 0,11 
 Planta Segona  
 -Safareig 1 7,92 1,90 15,05 
 Planta Coberta  
 -Dipòsits 1 4,26 1,05 4,47 
 -Trasters 1 3,05 1,30 3,97 

  __________________________________  
 25,57 12,32 315,02 

02.09 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega 
 manual de runa sobre camió o contenidor 

 Planta Segona  
 -Safareig 1 7,80 7,80 
 -Accès safareig 1 1,54 1,54 
 Planta Coberta  
 -Dipòsits 1 6,63 6,63 
 -Trasters 1 12,42 12,42 

  __________________________________  
 28,39 42,38 1.203,17 

02.10 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i 
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 càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

 Planta Baixa  
 -Cuina 1 10,09 2,30 23,21 
 -Servei 1 6,52 2,37 15,45 
 Planta Primera, Segona, Tercera i  
 Quarta  
 -Cuina 4 11,20 2,65 118,72 
 -Bany 4 15,05 2,65 159,53 

  __________________________________  
 316,91 10,21 3.235,65 

02.11 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega 
 manual sobre camió o contenidor 

 Planta Baixa 7 7,00 
 Planta Primera 8 8,00 
 Planta Segona 6 6,00 
 Planta Tercera 6 6,00 
 Planta Quarta 6 6,00 
 Planta Coberta 1 1,00 

  __________________________________  
 34,00 6,66 226,44 

02.12 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i 
 càrrega manual sobre camió o contenidor 

 Planta Baixa 5 5,00 
 Planta Primera 3 3,00 
 Planta Segona 4 4,00 
 Planta Tercera 4 4,00 
 Planta Quarta 4 4,00 

  __________________________________  
 20,00 6,66 133,20 

02.13 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i 
 càrrega manual sobre camió o contenidor 

 Planta Baixa 7 7,00 
 Planta Primera 1 1,00 
 Planta Segona 1 1,00 
 Planta Tercera 1 1,00 
 Planta Quarta 1 1,00 

  __________________________________  
 11,00 4,45 48,95 

02.14 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos 
 mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual 
 sobre camió o contenidor 

 Planta Baixa 5 5,00 
 Planta Primera 5 5,00 
 Planta Segona 5 5,00 
 Planta Tercera 5 5,00 
 Planta Quarta 5 5,00 

  __________________________________  
 25,00 12,20 305,00 

02.15 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans 
 manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

 Baixant façana interior 1 16,00 16,00 

  __________________________________  
 16,00 3,11 49,76 

02.16 u Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals i aplec per a 
 posterior aprofitament 

 Habitatges 5 5,00 

  __________________________________  
 5,00 25,53 127,65 

02.17 u Arrencada d'instal.lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada 
 unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal.lació, amb mitjans 
 manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

 Habitatges 5 5,00 

  __________________________________  
 5,00 196,10 980,50 

02.18 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i 
 càrrega manual sobre camió o contenidor 

 Habitatges 5 5,00 

  __________________________________  
 5,00 3,06 15,30 

02.19 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega 
 manual sobre camió o contenidor 

 Planta Baixa 10 10,00 
 Planta Primera 10 10,00 
 Planta Segona 11 11,00 
 Planta Tercera 10 10,00 
 Planta Quarta 10 10,00 

  __________________________________  
 51,00 3,06 156,06 

02.20 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i 
 desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals 
 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

 Habitatges  
 -Servei 1 1,00 
 -Bany 4 4,00 

  __________________________________  
 5,00 15,97 79,85 

02.21 u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i 
 desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals 
 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

 Habitatges  
 -Bany 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 14,59 58,36 

02.22 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de 
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 les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega 
 manual de runa sobre camió o contenidor 

 Habitatges  
 -Bany 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 25,31 101,24 

02.23 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió 
 de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega 
 manual de runa sobre camió o contenidor 

 Habitatges  
 -Banys 5 5,00 
 -Cuina 5 5,00 

  __________________________________  
 10,00 14,32 143,20 

02.24 u Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i 
 aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la 
 instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 
 contenidor 

 Habitatges 5 5,00 

  __________________________________  
 5,00 251,03 1.255,15 

02.25 u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de 
 suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
 camió o contenidor 

 Dipòsits planta coberta 5 5,00 

  __________________________________  
 5,00 8,88 44,40 

02.26 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació de gas superficial, 
 amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

 Sota sostre  
 -Des de registre carrer a comptadors 1 8,40 8,40 
 -Des de comptadors a celobert 5 4,55 22,75 
 -Habitatges 5 6,39 31,95 
 Muntants celobert 2 1 12,20 12,20 
 1 9,10 9,10 
 1 6,05 6,05 
 1 2,98 2,98 

  __________________________________  
 93,43 5,11 477,43 

02.27 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en 
 fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals 

 Enderroc paret tancam. maó 1 13,40 0,15 2,01 
 calat,g=15cm  
 Excav.feta 1 40,59 40,59 
 dames,ampl.=2,5m,h=<=1,5m,  

 Enderroc mur cont. form.arm 1 1,13 1,13 
 Arrencada pavim. 1 98,45 0,05 4,92 
 Enderroc,form.pendents,form.cel., 

15cm 1 98,45 0,15 14,77 
 Enderroc envà ceràm.,g=5cm 1 180,18 0,05 9,01 
 Enderroc de paredó de ceràmica 10 1 47,66 0,10 4,77 
 cm de gruix  
 Enderroc paret tancam. 1 25,57 0,15 3,84 
 totxana,g=15cm  
 Enderroc,sostre,bigueta fusta 1 28,39 0,30 8,52 
 Arrencada enrajolat,param.vert. 1 316,91 0,03 9,51 

  __________________________________  
 99,07 22,21 2.200,34 

02.28 m3 Transport de residus a instal.lació autoritzada de gestio de residus, 
 amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un 
 recorregut de més de 5 i fins a 10 km 

 Enderroc paret tancam. maó 1 13,40 0,15 2,61 1.3  
 calat,g=15cm  
 Excav.feta 1 36,54 47,50 1.3  
 dames,ampl.=2,5m,h=<=1,5m,  
 Enderroc mur cont. form.arm 1 1,13 1,47 1.3  
 Arrencada pavim. 1 98,45 0,05 6,40 1.3  
 Enderroc,form.pendents, 

form.cel.,15cm 1 98,45 0,15 19,20 1.3  
 Enderroc envà ceràm.,g=5cm 1 180,18 0,05 11,71 1.3  
 Enderroc de paredó de ceràmica 10 1 47,66 0,10 6,20 1.3  
 cm de gruix  
 Enderroc paret tancam. 1 25,57 0,15 4,99 1.3  
 totxana,g=15cm  
 Enderroc,sostre,bigueta fusta 1 28,39 0,30 11,07 1.3  
 Arrencada enrajolat,param.vert. 1 316,91 0,03 12,36 1.3  

  __________________________________  
 123,51 5,63 695,36 

  ____________  
 20.004,97 
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CAPITOL 03 FONAMENTS  

03.01 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó 
 HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
 40 mm, abocat des de camió 

 Planta Baixa - Jardí 1 33,73 0,40 13,49 

  __________________________________  
 13,49 13,87 187,11 

03.02 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, 
 armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500 S inclou part 
 proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta 

 Planta Baixa - Jardí 1 33,73 0,40 0,30 4,05 

  __________________________________  
 4,05 183,17 741,84 

03.03 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins 
 a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armat 
 amb acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia 50 kg/m2 i 
 encofrat amb plafó metàl.lic 

 Planta Baixa - Jardí 1 33,73 0,20 1,14 7,69 

  __________________________________  
 7,69 336,00 2.583,84 

  ____________  
 3.512,79 

CAPITOL 04 ESTRUCTURES  

04.01 m Substitució o reparació de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a 
 màxim, fins a 5 m de llargària, amb enderroc de l'entrebigat afectat, 
 col.locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense retracció, 
 restitució d'entrebigat i capa de compressió amb formigó estructural 
 HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou càrrega manual de runa sobre 
 camió o contenidor i transport de residus a instal.lació autoritzada de 
 gestio de residus 

 1 4,30 4,30 

  __________________________________  
 4,30 161,19 693,12 

  ____________  
 693,12 

 

CAPITOL 05 COBERTES  

05.01 m2 Coberta catalana transitable, amb formació de pendents amb envanets 
 de sostremort i solera d'encadellat de ceràmica amb una capa de 
 protecció de morter, aïllament amb feltre de llana de vidre (MW) amb 
 paper kraft enquitranat, capa separadora, impermeabilització amb una 
 membrana d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV i acabat 
 de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica. 
 inclou elements especials com minvells i aiguafons, amb una 
 repercussió de 0,2 m/m2 de minvell i 0,15 m2/m2 de reforç de 
 membrana en aiguafons i careners 

 Planta Primera - Traster 2 extern 1 7,80 7,80 
 Planta Coberta  
 -Terrat 1 98,57 98,57 
 -Badalot d'escala 1 13,38 13,38 

  __________________________________  
 119,75 122,00 14.609,50 

  ____________  
 14.609,50 

CAPITOL 06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES  

06.01 m2 Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix, de supermaó de 500x250x50 
 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, 
 col.locat amb morter ciment 1:4 

 Planta Primera, Segona, Tercera i  
 Quarta  
 -Traster 1 4 0,82 2,30 7,54 
 -Cuina 4 0,77 2,30 7,08 
 Planta Quarta  
 -Dormitori 1 - Dormitori 2 1 2,08 2,65 5,51 

  __________________________________  
 20,13 15,57 313,42 

06.02 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 
 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1 , per a revestir, 
 col.locat amb morter mixt 1:2:10 

 Planta Baixa  
 -Quarto d'aigua 1 1,81 2,30 4,16 
 -Rebedor - Dormitori 1 1 2,40 2,30 5,52 
 -Zona caldera rentadora 1 4,47 2,30 10,28 
 -Bany 1 2,20 2,30 5,06 
 -Despatx 1 2,43 2,30 5,59 
 -Despatx - Dormitori 2 1 2,61 2,30 6,00 
 -Dormitori 2 1 2,61 2,30 6,00 
 Planta Primera, Segona, Tercera i  
 Quarta  
 -Bany - Cuina 4 2,30 2,30 21,16 
 Ascensor  



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 
 
 

 

156 

 2 1,55 12,63 39,15 
 1 0,76 12,63 9,60 

  __________________________________  
 112,52 25,09 2.823,13 

06.03 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 
 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 
 771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 
 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 

 Planta Baixa  
 -Tancament porta entrada 1 0,87 2,35 2,04 
 -Quarto RITI, manteniment i 1 3,61 2,30 8,30 
 ascensor  
 2 0,91 2,30 4,19 
 1 1,40 2,30 3,22 
 -Bany - Celobert 2 1 2,71 2,30 6,23 
 -Passadís - Cuina 1 1,06 2,30 2,44 
 -Celobert 1 - Passadís 1 1,07 2,30 2,46 
 -Celobert 1 laterals 2 1,35 2,30 6,21 
 -Despatx - Celobert 2 1 2,61 2,30 6,00 
 -Menjador-estar 1 3,18 2,30 7,31 
 1 0,60 2,30 1,38 
 -Quarto jardineria 1 0,50 1,00 0,50 
 1 1,30 0,18 0,23 
 Planta Primera  
 -Cuina - Façana interior 1 1,70 2,70 4,59 
 -Traster 2 exterior 1 0,50 0,82 0,41 
 Planta Segona, Tercera i Quarta  
 -Cuina - Façana interior 3 1,70 2,70 13,77 
 Planta Coberta  
 -Badalot d'escala 1 3,30 2,80 9,24 
 1 2,58 2,80 7,22 
 1 0,37 2,80 1,04 

  __________________________________  
 86,78 44,71 3.879,93 

  ____________  
 7.016,48 

 

 

CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS  

07.01 m TRACTAMENT HUMITAT  
 Tractament d'humitats, en l'habitatge de la planta baixa, de capil·laritat 
 mitjançant la tècnica MURSEC ECO, d'electro-osmosi inalàmbrica. 
 Subministre i col·locació dels dispositius MURSEC ECO necessaris 
 per el tractament de les humitats de capil·laritat. 
 Regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del 
 dispositiu per adaptació a la composició i gruixaire dels murs a tractar. 
 Estudi de la ubicació més òptima per tal de maximitzar-ne l'eficàcia. 
 Connexionat dels dispositius, en cas necessari, així com la calibració 
 entre ells. 

 Habitatge Planta Baixa 1 1,00 

  __________________________________  
 1,00 11.600,80 11.600,80 

  ____________  
 11.600,80 
 
CAPITOL 08 REVESTIMENTS  

08.01 u REHABILITACIÓ FAÇANA INTERIOR 
 Muntar i desmontar una bastida tubular de protecció en tota la façana, 
 totalment homologada i protegida amb una malla.  
  
 Sanejar la totalitat de la façana, treure el revestiment de l'interior de les 
 galeries de guix, tant els paraments com el doble sostre d'enguixat, 
 respectant el pilar central. Treure l'estuc i l'arrebossat dels paraments 
 de la part baixa de l'edifici.  
 Netejar els suports i portar tota la runa a l'abocador autoritzat per la 
 Generalitat. 
  
 Revestiment de monocapa tipus Terra amb, fibra incorporada de 
 Weber Cemarksa, als paraments on s'ha tret el revestiment antic, 
 marcant tant l'especejament com l'estuc tradicional existent. 
  
 Restaurar la doble cornisa existent en el forjat de les balconeres 
 (galeries) col·locant una rajoleta de trencaaigües de semigres que 
 desvia les aigues del sostre. Canviar els tubs de desaigua, col·locant 
 uns de més diàmetre d'acer inoxidable. 
  
 Col·locació de pladur als sostres de les galeries, per suplir 
 l'encanyissat existent. Col·locació d'una estructurs de mestres 
 modulades a 50cm amb unes corretges cada 70cm per sobre i agafant 
 totes les mestres.  Placa impregnada (antihumitat) d'un gruix de 13mm 
 cargolada i empastada a punt de pintar. 
  
 Pintar la totalitat de les parts de la façana restaurada amb pintura de 
 façanes tipus Procotex. 
  
 Pintar les baranes metàl·liques, previ rascat, amb pintura sintètica a 
 dues capes. 
  
 Canviar la baixant de la canal, col·locació df tub de zenc. 
  
 Revestiment  d'estuc al balconet de la planta baixa de la part dreta de 
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 l'edifici.  
  
 No queden inclosos tots els treballs de repassos i ajudes de paleteria 
 necessaris per a portar a terme les diferents fases d'obra. 
  
  
  1 1,00 

  __________________________________  
 1,00 18.448,25 18.448,25 

08.02 u REHABILITACIÓ FAÇANA RAMBLA DE SANT FERRAN 
 Muntar i desmontar una bastida tubular de protecció en tota la façana, totalment 
 homologada i protegida amb una malla.  
  
 Neteja general de tota la façana amb aigua a pressió per treure la pol·lució i obrir 
 el porus del parament.  
  
 Obrir el 80% dels ancoratges de la barana metàl·lica, sanejar la part encastada i 
 donar un neutralitzador d'òxid per tornar-la a collar amb morter RepMur F, (morter 
 additivat amb fibra incorporada). 
 Repassos varis a la façana, principalment a la part alta de l'edifici, col·locant 
 mallatex a les fissures. 
  
 Pintar la façana a dues capes, previ capa d'imprimació, amb pintura de Sikkens o 
 similar amb la possibilitat de fer dos colors. 
  
 Pintar les baranes metàl·liques (incloses les reixes de la porta principal) amb 
 pintura tipus oxidon. 
  
 Neteja amb micro projecció la part de la pedra de l'arramblador i donar dues 
 capes hidrofugant. 
  
 No queden inclosos tots els treballs de repassos i ajudes de paleteria necessaris 
 per a portar a terme les diferents fases d'obra. 
  
  
  1 1,00 

  __________________________________  
 1,00 8.926,05 8.926,05 

08.03 m2 CELOBERTS (PATIS INTERIORS) 
 Repicar i sanejar l'arrebossat existent. Seguidament repassar i 
 arrebossar a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 
 m d'alçària, amb morter hidròfug mixt elaborat a l'obra i acabat 
 remolinat. 
 Finalment pintar tot el parament vertical exterior de ciment, amb pintura 
 plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat 
 de color blanc. 
  

 Planta Baixa  
 -Celobert 1 1 4,83 2,30 11,11 
 -Celobert 2 1 8,81 2,30 20,26 
 Planta Primera, Segona, Tercera i  
 Quarta  

 -Celobert 1 1 3,65 13,88 50,66 
 -Celobert 2 1 4,69 13,88 65,10 

  __________________________________  
 147,13 46,78 6.882,74 

08.04 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, 
 com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, deixat de 
 regle 

 Planta Baixa  
 -Zona caldera, rentadora, planxa 1 8,73 2,30 20,08 
 -Bany 1 9,61 2,30 22,10 
 -Cuina 1 6,15 2,30 14,15 
 -Quarto jardineria 1 10,23 2,30 23,53 
 Planta Primera  
 -Zona caldera, rentadora, planxa 1 9,78 2,30 22,49 
 -Bany 1 12,67 2,30 29,14 
 -Cuina 1 11,70 2,30 26,91 
 -Traster 2 exterior 1 10,23 2,30 23,53 
 Planta Segona, Tercera i Quarta  

 -Zona caldera, rentadora, planxa 3 9,78 2,30 67,48 
 -Bany 3 12,67 2,30 87,42 
 -Cuina 3 11,70 2,30 80,73 

  __________________________________  
 417,56 22,16 9.253,13 

08.05 m2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 
 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1 per a projectar, acabat lliscat 
 amb guix C6 

 Planta Baixa  
 -Dormitori 1 1 15,79 2,30 36,32 
 -Rebedor 1 7,24 2,30 16,65 
 -Passadís 1 4,20 2,30 9,66 
 -Distribuïdor 1 5,61 2,30 12,90 
 -Despatx 1 9,86 2,30 22,68 
 -Dormitori 2 1 12,57 2,30 28,91 
 -Menjador-estar - Cuina 1 25,07 2,30 57,66 
 Planta Primera  
 -Dormitori 1 1 16,17 2,65 42,85 
 -Rebedor 1 7,92 2,65 20,99 
 -Passadís 1 14,56 2,65 38,58 
 -Traster 1 1 9,90 2,65 26,24 
 -Despatx 1 12,11 2,65 32,09 
 -Menjador-estar 1 20,49 2,65 54,30 
 Planta Segona, Tercera i Quarta  
 -Dormitori 1 3 13,44 2,65 106,85 
 -Dormitori 2 3 13,36 2,65 106,21 
 -Rebedor 3 10,09 2,65 80,22 
 -Passadís 3 14,75 2,65 117,26 
 -Traster 3 9,90 2,65 78,71 
 -Despatx 3 12,11 2,65 96,27 
 -Menjador-estar 3 20,49 2,65 162,90 
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  __________________________________  
 1.148,25 8,32 9.553,44 

08.06 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola 
 de ceràmica esmaltada brillant, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, 
 col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb 
 beurada CG1 (UNE-EN 13888) 

 Planta Baixa  
 -Zona caldera, rentadora, planxa 1 8,73 2,30 20,08 
 -Bany 1 9,61 2,30 22,10 
 -Cuina 1 6,15 2,30 14,15 
 -Quarto jardineria 1 10,23 2,30 23,53 
 Planta Primera  
 -Zona caldera, rentadora, planxa 1 9,78 2,30 22,49 
 -Bany 1 12,67 2,30 29,14 
 -Cuina 1 11,70 2,30 26,91 
 -Traster 2 exterior 1 10,23 2,30 23,53 
 Planta Segona, Tercera i Quarta  
 -Zona caldera, rentadora, planxa 3 9,78 2,30 67,48 
 -Bany 3 12,67 2,30 87,42 
 -Cuina 3 11,70 2,30 80,73 

  __________________________________  
 417,56 27,83 11.620,69 

08.07 m2    

 Planta Baixa  
 -Zona de caldera, rentadora, planxa 1 4,14 4,14 
 -Bany 1 5,93 5,93 
 -Cuina 1 7,64 7,64 
 Planta Primera, Segona, Tercera i  
 Quarta  
 -Zona de caldera, rentadora, planxa 4 4,49 17,96 

 -Bany 4 5,99 23,96 
 -Cuina 4 6,32 25,28 

  __________________________________  
 84,91 11,49 975,62 

08.08 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat 
 llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 

 Planta Baixa  
 -Dormitori 1 1 15,79 2,30 36,32 
 -Rebedor 1 7,24 2,30 16,65 
 -Passadís 1 4,20 2,30 9,66 
 -Distribuïdor 1 5,61 2,30 12,90 
 -Despatx 1 9,86 2,30 22,68 
 -Dormitori 2 1 12,57 2,30 28,91 
 -Menjador-estar - Cuina 1 25,07 2,30 57,66 
 Planta Primera  
 -Dormitori 1 1 16,17 2,65 42,85 
 -Rebedor 1 7,92 2,65 20,99 
 -Passadís 1 14,56 2,65 38,58 

 -Traster 1 1 9,90 2,65 26,24 
 -Despatx 1 12,11 2,65 32,09 
 -Menjador-estar 1 20,49 2,65 54,30 
 Planta Segona, Tercera i Quarta  
 -Dormitori 1 3 13,44 2,65 106,85 
 -Dormitori 2 3 13,36 2,65 106,21 
 -Rebedor 3 10,09 2,65 80,22 
 -Passadís 3 14,75 2,65 117,26 
 -Traster 3 9,90 2,65 78,71 
 -Despatx 3 12,11 2,65 96,27 
 -Menjador-estar 3 20,49 2,65 162,90 

  __________________________________  
 1.148,25 5,13 5.890,52 

08.09 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat 
 llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 

 Planta Baixa 1 90,98 90,98 
 Planta Primera 1 97,83 97,83 
 Planta Segona, Tercera i Quarta 3 100,79 302,37 

  __________________________________  
 491,18 5,91 2.902,87 

  ____________  
 74.453,31 

CAPITOL 09 PAVIMENTS  

09.02 m2 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències 
 salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acétic, respatllat i 
 aplicació posterior de producte decapant 

 Planta Primera - Galeria 1 10,70 10,70 
 Planta Segona, Tercera i Quarta  
 -Galeria 3 5,61 16,83 
 -Balcó 3 2,99 8,97 

  __________________________________  
 36,50 12,40 452,60 

09.03 m2 Neteja i encerat de paviment amb aplicació d'àcid acètic dissolt en 
 aigua, respatllat per eliminar incrustacions i acabat amb dues capes 
 de cera natural d'abella 

 Planta Baixa 1 90,98 90,98 
 Planta Primera 1 87,13 87,13 
 Planta Segona, Tercera i Quarta 3 92,19 276,57 

  __________________________________  
 454,68 18,30 8.320,64 

09.04 m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % 
 del PM 

 Planta Baixa  
 -Pati 1 19,65 0,10 1,97 
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  __________________________________  
 1,97 34,83 68,62 

09.05 m2 Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 28x14x1 
 cm, de color vermell, col.locada a truc de maceta amb morter mixt 
 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

 Planta Baixa  
 -Pati 1 19,65 19,65 

  __________________________________  
 19,65 23,16 455,09 

  ____________  
 9.296,95 

CAPITOL 10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES  

10.01 u Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada 
 sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra 
 aproximat de 210x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, 
 classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
 classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
 classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 
 amb caixa de persiana i guies 

 F1 1 1,00 
 F7 1 1,00 

  __________________________________  
 2,00 613,14 1.226,28 

10.02 u Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada 
 sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscilobatent, 
 per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb perfils 
 de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 
 UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
 UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons 
 UNE-EN 12210, sense caixa de persiana 

 F2 10 10,00 
 F3 1 1,00 
 F4 7 7,00 

  __________________________________  
 18,00 544,79 9.806,22 

10.03 u Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada 
 sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscilobatent, 
 per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb perfils 
 de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 
 UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons 
 UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons 
 UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies 

 F5 6 6,00 

  __________________________________  
 6,00 709,51 4.257,06 

10.04 u Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, col.locada 
 sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 
 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de 
 permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A 
 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima 
 C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 

 F6 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 283,47 1.133,88 

10.05 u Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada 
 sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra 
 aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, 
 classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
 classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
 classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 
 amb caixa de persiana i guies 

 F8 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 538,36 2.153,44 

10.06 u Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada 
 sobre bastiment de base, amb una fulla batent i oscilobatent, per a un 
 buit d'obra aproximat de 80x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, 
 classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
 classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
 classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 
 sense caixa de persiana 

 B1 1 1,00 
 B4 2 2,00 

  __________________________________  
 3,00 791,21 2.373,63 

10.07 u Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada 
 sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit 
 d'obra aproximat de 210x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, 
 classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
 classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
 classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 
 sense caixa persiana 

 B2 1 1,00 

  __________________________________  
 1,00 1.962,63 1.962,63 

10.08 u Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada 
 sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit 
 d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, 
 classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
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 classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
 classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 
 amb caixa de persiana i guies 

 B3 2 2,00 
 B5 8 8,00 

  __________________________________  
 10,00 763,84 7.638,40 

10.09 u Balconera d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, col.locada 
 sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit 
 d'obra aproximat de 210x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, 
 classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
 classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
 classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 
 amb caixa de persiana i guies 

 B6 6 6,00 

  __________________________________  
 6,00 1.032,76 6.196,56 

10.10 m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents de 
 fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, 
 amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, 
 fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment 

 P2 2 2,00 
 P3 3 3,00 
 P5 4 4,00 

  __________________________________  
 9,00 164,49 1.480,41 

10.11 u PORTA INTERIOR VIDRIERA  
 Subministre i col·locació (inclòs ferramenta) de fulla vidriera batent per 
 a porta interior, de fusta de faig vaporitzat amb quatre barretes 
 horitzontals, porta d'una fulla de  211x82.5x35. 
 No inclosos els vidres (5 unitats de vidre mate). 

 Planta Baixa  
 -Menjador-estar 1 1,00 

  __________________________________  
 1,00 239,39 239,39 

  ____________  
 38.467,90 

 

 

CAPITOL 11 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ  

11.01 ut SANEJAMENT 
 Repàs general de tots els baixants de l'edifici, tant els que van vistos 
 com els que estan amagats, i substituir-los, si cal, per uns de nous 
 amb materials homologats i diàmetres adequats.  
 En quan a el sanejament horitzontal, s'haurà de verificar les fuites i fer 
 arquetes de registre en cada entrega de baixant vertical amb 
 l'horitzontal. Així com verificar la connexió existent del sanejament a la 
 xarxa de sanejament pública. 

 1 1,00 

  __________________________________  
 1,00 7.980,00 7.980,00 

11.02 ut EXTRACCIÓ VENTIL·LACIÓ CUINES 
 Realització de sortida de fums des de l'habitatge fins a coberta amb un 
 tub galvanitzat de D130mm. Connexió de campana extractora amb tub 
 d'alumini de 125mm flexible. Inclòs maniguets i abraçaderes. 

 Habitatges 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 180,25 721,00 

11.03 ut DESGÜÀS PER A CUINA I SAFAREIG 
 Realització del conjunt de desgüàs de cuina i safareig. Recollida de 
 tots els aparells connectats als baixants generals. Diàmetres cuina i 
 safareig 40mm. 
  

 Cuines 4 4,00 
 Zona caldera, rentadora planxa 4 4,00 

  __________________________________  
 8,00 97,85 782,80 

11.04 ut CONJUNT DE DESGÜÀS PER A BANY 
 Realització del conjunt de desgüàs del bany. Recollida de tots els 
 aparells sanitaris conectats als baixants generals. Diàmetres: wc 
 110mm, banyera 40mm, lavabo 32mm.  

 Habitatge 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 257,50 1.030,00 

  ____________  
 10.513,80 
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CAPITOL 12 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA  

12.01 u Instal.lació solar tèrmica per a vivenda unifamiliar, amb 2 captadors 
 solars plans amb una superfície activa de 4,2 m2, amb acumulador 
 vitrificat de capacitat 300 l, amb una distància de 15 m entre els 
 captadors i l'acumulador, amb estació hidràulica i de control, amb 
 vàlvules i tots els elements de connexió necessaris per a la seva 
 instal.lació 

 Habitatges 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 3.905,05 15.620,20 

12.02 u Caldera de gas natural amb cremador atmosfèric, de 25 kW de 
 potència calorífica, de planxa d'acer per a calefacció, mural 

 Habitatges 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 1.357,35 5.429,40 

  ____________  
 21.049,60 

CAPITOL 13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES  

13.01 u Instal.lació elèctrica interior d'un pis de 100 m2 amb grau 
 d'electrificació elevat i 8 circuits 

 Habitatges 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 4.620,55 18.482,20 

  ____________  
 18.482,20 

 

 

 

CAPITOL 14 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS  

14.01 u XARXA D'AIGUA 
 Retirada dels dipòsits actuals ubicats en la planta terrat. 
 Subministre i col·locació d'una bateria per a grup de comptadors 
 totalment homologada. Aquests donaran servei a cada habitatge 
 independentment.  
 Verificar i repassar la instal·lació des dels comptadors individuals fins 
 a cada habitatge i al seu interior fins a cada punt de servei, 
 substituir-los si fos necessari, emprant materials homologats.  

 1 1,00 

  __________________________________  
 1,00 12.232,50 12.232,50 

14.02 u Instal.lació de lampisteria interior d'un pis de 100 m2 de superfície 

 Habitatges 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 1.132,60 4.530,40 

14.03 u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x750 mm, de color blanc, 
 preu superior, encastat al paviment 

 Habitatge 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 345,63 1.382,52 

14.04 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de 
 color blanc, preu alt, encastat a un taulell 

 Habitatge 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 76,12 304,48 

14.05 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, 
 cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de 
 color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa 
 d'evacuació 

 Habitatges 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 255,27 1.021,08 

  ____________  
 19.470,98 
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CAPITOL 15 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUÏDS  

15.01 u XARXA DE GAS  
 Adequació de la xarxa de gas actual amb la nova proposta, degut que 
 on actualment i han els comptadors si col·locarà l'ascensor.  
 Reubicar els nous comptadors en un armari a la coberta, segons 
 plànols, i sempre amb la conformitat de la companyia. 
 Subministre i col·locació d'una bateria per a grup de comptadors 
 totalment homologada. Aquests donaran servei a cada habitatge 
 independentment, igual com es fa fins ara. 
 Verificar i repassar la instal·lació des dels comptadors individuals fins 
 a cada habitatge i al seu interior fins a cada punt de servei, 
 substituir-los si fos necessari, emprant materials homologats.  

 1 1,00 

  __________________________________  
 1,00 5.512,50 5.512,50 

  ____________  
 5.512,50 

CAPITOL 16 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT  

16.01 u SUBMINISTRAMENI I COL·LOCACIÓ ASCENSOR 
 Previament es farà un repàs i replanteig dels treballs per a poder 
 instal·lar l'ascensor. 
 Aquest s'ubicarà en el ull de l'escala general de l'edifici però haurà de 
 ser de mides especials degut a que el forat existent no és el 
 suficientment gran com per a poder col·locar un ascensor estandard. 
 (Mides finals a verificar en obra). 
 S'inclou l'ascensor hidràulic amb portes semiautomàtiques on els 
 treballs per a adequar l'aparell com serà la retirada de tota la barana 
 interior de l'escala general de l'edifici per a seguidament reparar i 
 sanejar tot el costat de les voltes d'escala vistes. Relitzar els treballs 
 del fossar de l'ascensor sempre segons dades tècniques del fabricant. 
 Totalment acabat, legalitzat i homologat. 

 1 1,00 

  __________________________________  
 1,00 52.198,41 52.198,41 

  ____________  
 52.198,41 

 

CAPITOL 17 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ  
SUBCAPITOL 17.01 CANALITZACIONS I INFRAESTRUCTURES  

17.01.01 u Instal·lació d'arqueta d'entrada de dimensions 400x400x600mm. 
 Inclou:  
 -Cèrcol / tapa, mà d'obra, excavació en terreny, solera de formigó en 
 massa, embocadura de conductes, reblert lateral de terra i transport de 
 terres a abocador. 
  

  ____________________________  
 1,00 129,11 129,11 

17.01.02 u Canalització externa des d'arqueta a punt d'entrada general formada 
 per 4 tubs de PVC de 63 mm. de diàmetre. 
 Inclou :  
 -Tubs, mà d'obra, excavació i transport de terres, suports distanciadors 
 cada 70 cm., formigonat i reblert mitjançant terres procedents de 
 l'excavació 

  ____________________________  
 12,00 30,37 364,44 

17.01.03 u Canalització d'enllaç inferior formada per 4 tubs de PVC de diàmetre 
 40mm segons norma UNE 53112, paret interior llisa i encastats en 
 paret. 
 Inclou:  
 -Mà d'obra, passamurs, colzes (r> 35 cm) i elements auxiliars de fixació. 
  
  

  ____________________________  
 60,00 7,94 476,40 

17.01.04 u Canalització d'enllaç superior format per 2 tubs de PVC de diàmetre 
 40mm segons norma UNE 53112, paret interior llisa i encastats en 
 paret. 
 Inclou:  
 -Mà d'obra, passamurs, colzes (r> 35 cm) i elements auxiliars de fixació. 

  ____________________________  
 10,00 7,94 79,40 

17.01.05 u Instal·lació elèctrica del RIT formada per: 
 Inclou:  
 -Quadre de protecció amb tapa de 28 mòduls dotat de regleter de 
 posada a terra.  
 -Dues bases d'endoll amb connexió de terra de capacitat 16 A.  
 -Instal·lació de connexió de servei elèctrica per a les bases d'endoll 
 des del quadre de protecció formada per cables de coure de 2 X 2,5 + T 
 mm2 de secció sota tub corrugat de PVC de 32 mm2 de diàmetre. 
 -Punt de llum en sostre amb portalàmpades i bombeta incandescent 
 de 100 W, punt de enllumenat d'emergència en sostre per il · luminació 
 no permanent de 25 W, càrrega completa 24 hores.  
 -Instal·lació de connexió de servei elèctrica des del quadre de protecció 
 fins als equips d'il·luminació formada per conductor elèctric de 2 x 1,5 
 mm2 de secció, aïllament de 750 Vac, sota tub rígid de PVC de 32 



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 163 

 mm2 de diàmetre.  
 -Presa de terra formada per un anell interior i tancat de coure de 50 
 mm2 de secció unit a la presa de terra de l'edifici sota tub de PVC 
 corrugat de 60 mm2 de secció.  
 -Instal·lat i connectat incloent ajudes de paleta. 
  

  ____________________________  
 2,00 495,10 990,20 

17.01.06 u Canalització principal formada per 5 tubs de tipus flexible corrugat 
 reforçat amb paret interior llisa de diàmetre 50 mm., UNE EN 50086, no 
 propagador de la flama. 
 Inclou:  
 -Mà d'obra, colzes i peces necessàries per a la seva instal · lació. 

  ____________________________  
 80,00 9,93 794,40 

17.01.07 u Caixa RS assegurant un grau de protecció IP-3X, segons EN 60529 i 
 un grau IK.7 segons UNE EN 50102 Mides: 45 x 45 x 15 cm. HIMEL 
 REF. ICT454515 RSE 
 Inclou:  
 -Mà d'obra i peces necessàries per a la seva instal·lació 

  ____________________________  
 4,00 272,50 1.090,00 

17.01.08 u Canalització secundària en muntatge encastat formada per 4 tubs de 
 25 mm de diàmetre interior, de PVC flexible. corrugat reforçat, de paret 
 interior llisa, segons UNE EN 50086 
 Inclou:  
 -Instal·lació, i part proporcional de peces especials 

  ____________________________  
 100,00 2,77 277,00 

17.01.09 u Canalització interior d'usuari formada per tub corrugat de diàmetre 
 interior 20 mm. 
 Inclou:  
 -Mà d'obra i material auxiliar 

  ____________________________  
 550,00 2,70 1.485,00 

17.01.10 u Registre de finalització de xarxa format per una sola caixa plàstica 
 proveïda de tapa per agrupar els tres serveis de 500x600x60 mm. Grau 
 de protecció IP 33 segons EN 60529, i grau IK.5 HIMEL REF. 
 30506RTR PM  
 Inclou:  
 -Accessoris i fixacions. Segons UNE-EN 50102 

  ____________________________  
 5,00 49,20 246,00 

17.01.11 u Alimentació elèctrica del PAU. 
 Inclou:  
 -Base endoll amb connexió a terra per alimentació del PAU, realitzada 
 en tub PVC corrugat de D = 13 i conductor de coure unipolar, aïllats per 
 a una tensió nominal de 750 V. i secció 2,5 mm2., inclòs caixa de 
 registre, caixa mecanisme universal amb cargol, base endoll 10/16 A, 
 així com a marc respectiu, totalment muntat i instal·lat 

  ____________________________  
 5,00 12,04 60,20 

  ____________  
 5.992,15 
SUBCAPITOL 17.02 CABLEJAT  
 
17.02.01 m Cable coaxial estàndard Televés Ref 2141 tipus T-100 (47-2150MHz), 
 utilitzat per a la xarxa de distribució, dispersió i usuari de RTV. 
 Inclou: 
 -Mà d'obra i material auxiliar 

  ____________________________  
 300,00 1,27 381,00 

17.02.02 m Cable coaxial estàndard Televés Ref 2141 tipus T-100 (47-2150MHz), 
 utilitzat per a la xarxa de distribució, dispersió i usuari de TBA. 
 Inclou: 
 -Mà d'obra i material auxiliar. 

  ____________________________  
 200,00 1,10 220,00 

17.02.03 m Cable de coure per a la posada a terra des del pal de les antenes de 
 25 mm de secció. 

  ____________________________  
 20,00 4,00 80,00 

17.02.04 m Cable Fibra Òptica: 2 Fibres. 
 Inclou:  
 -Mà d'obra i costos indirectes 

  ____________________________  
 60,00 3,89 233,40 

17.02.05 m Cable de 4 parells UTP CAT6. 
 Inclou:  
 -Mà d'obra i material auxiliar 

  ____________________________  
 300,00 0,87 261,00 

17.02.06 m Fil guia d'acer galvanitzat en els tubs buits. 
 Inclou: 
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 -Mà d'obra 

  ____________________________  
 50,00 0,14 7,00 

  ____________  
 1.182,40 
SUBCAPITOL 17.03 COMPONENTS I EQUIPS ELETRÒNICS 
 
17.03.01 u Electrònica TV - Antena de captació RTV-UHF canals 21-69, Televés 
 Ref.1044 

  ____________________________  
 1,00 42,71 42,71 

17.03.02 u Electrònica TV - Antena FM circular Televés Ref 1201 Guany 1 dB 

  ____________________________  
 1,00 17,44 17,44 

17.03.03 u Electrònica TV - Antena Yagi 3E DAB. Televés Ref 1050  

  ____________________________  
 1,00 25,29 25,29 

17.03.04 u Electrònica TV - Pal de 3m Televés Ref 3010 de tub d'acer galvanitzat, 
 diàmetre 45 mm 

  ____________________________  
 1,00 23,22 23,22 

17.03.05 u Electrònica TV - Mà d'obra, conjunt d'ancoratges, cable tipus TR-165, 
 conductor de terra fins a equips de capçalera i material de subjecció i 
 instal·lació. 

  ____________________________  
 1,00 134,23 134,23 

17.03.06 u Electrònica TV - Central amplificadora programable Televés Avant 5 Ref 
 5325 

  ____________________________  
 1,00 543,88 543,88 

17.03.07 u Electrònica TV - Ponts d'interconnexió, connectors, resistències de 
 càrrega, petits material i instal·lació del conjunt. 

  ____________________________  
 1,00 48,94 48,94 

17.03.08 u Electrònica TV - Resistències de càrrega 75 ohm Televés Ref 4087 

  ____________________________  
 10,00 0,94 9,40 

17.03.09 u Electrònica TV - Derivador 2 sortides Tipus TA Televés Ref 5130. 
 Inclou:  
 -Connectors i despesa d'instal·lació. 

  ____________________________  
 2,00 17,42 34,84 

17.03.10 u Electrònica TV - Derivador 2 sortides Tipus A Televés Ref 5131. 
 Inclou:  
 -Connectors i despesa d'instal·lació 

  ____________________________  
 2,00 17,42 34,84 

17.03.11 u Electrònica TV - PAU Repartidor de 5 sortides Sortides Televés Ref 
 5160. 
 Inclou:  
 -Connectors i despesa d'instal·lació 

  ____________________________  
 5,00 20,96 104,80 

17.03.12 u TBA - Repartidor de 2 sortides Televés Ref 5150. 
 Inclou:  
 -Connectors i despeses d'instal·lació 

  ____________________________  
 5,00 122,31 611,55 

17.03.13 u TBA - (En capçalera) Repartidor de 5 sortides. 
 Inclou:  
 -Connectors i despeses de instal·lació 

  ____________________________  
 1,00 14,50 14,50 

17.03.14 u TBA - Armari conforme amb norma UNE20541 i grau de protecció 
 d'acord amb la norma UNE60529. 
 Inclou:  
 -Petit material més despeses d'instal·lació. 

  ____________________________  
 1,00 180,50 180,50 

17.03.15 u Fibra Òptica - Armari conforme amb norma UNE20541. 
 Inclou:  
 -Petit material més despeses d'instal·lació 

  ____________________________  
 1,00 180,50 180,50 

17.03.16 u Fibra Òptica - PAU de 2 fibres òptiques Televes 2315. 
 Inclou:  
 -Petit material més despeses d'instal·lació 

  ____________________________  
 5,00 24,00 120,00 

17.03.17 u Fibra Òptica - Panell de connexió de 10 connexions dobles amb 
 acobladors SC / APC. 
 Inclou:  
 -Petit material més despeses d'instal·lació 
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  ____________________________  
 1,00 120,00 120,00 

17.03.18 u STDP - Armari conforme amb norma UNE20541 i grau de protecció 
 d'acord amb la norma UNE60529. 
 Inclou:  
 -Petit material més despeses d'instal·lació 

  ____________________________  
 1,00 180,50 180,50 

17.03.19 u STDP - Patch panell per 24 punts CAT6 
  

  ____________________________  
 1,00 144,00 144,00 

17.03.20 u STDP - Multiplexor passiu Televes 546.501 ubicat a PAU 
  

  ____________________________  
 5,00 3,34 16,70 

17.03.21 u STDP - Punt de terminació de xarxa 2 línies (PTX) per TB amb capacitat 
 de separació de la xarxa interior d'usuari amb la del edifici per a la 
 localització d'avaries. Televés Ref 5415. 
 Inclou: 
 -Petit material més despeses d'instal·lació  

  ____________________________  
 5,00 16,84 84,20 

17.03.22 u Presa RJ45 simple. 
 Inclou: 
 -Petit material més despeses d'instal·lació 

  ____________________________  
 30,00 10,90 327,00 

17.03.23 u Tapa cega per reserves. 
 Inclou: 
 -Despeses d'instal·lació 

  ____________________________  
 5,00 7,82 39,10 

17.03.24 u Base de presa per coaxial. 
 Inclou: 
 -Despeses d'instal·lació 

  ____________________________  
 10,00 17,82 178,20 

17.03.25 u Base de presa per RTV amb 2 connectors TV-SAT Televés Ref.5416. 
 Inclou:  
 -Embellidor Televés Ref.5420 accessoris, fixacions i despeses 

 d'instal·lació 

  ____________________________  
 25,00 24,13 603,25 

  ____________  
 3.819,59 
  ____________  
 10.994,14 

CAPITOL 18 EQUIPAMENTS  

18.01 ut MOBLES DE CUINA 
 Estructura de fusta tipus aglomerat melamina blanca interior i portes 
 exteriors amb acabat de xapa tipus fòrmica o similar. La cuina estarà 
 formada per armaris baixos de 88cmx58cm i armaria alta de 
 70cmx35cm. Inclosos el petit material i accessoris per deixar-la 
 totalment acabada (sols pendent de col·locació del marbre i 
 electrodomèstics). 

 Habitatges 4 4,00 

  ______________________________  
 4,00 1.467,31 5.869,24 

18.02 u VITROCERÀMICA 
 Cuina vitroceràmica amb quatre focs model ZKT 623 LX de la casa 
 Zanussi o similar, amb marc a tot el perímetre, totalment col.locada 
 enrasada amb el taulell de cuina. 

 Habitatge 4 1,00 4,00 

  ______________________________  
 4,00 319,30 1.277,20 

18.03 u CAMPANA EXTRACTORA 
 D'acer inoxidable extraible per a moble de cuina alt de 60 cm, equipada 
 amb dos motors amb tres velocitats, dos filtres modulars d'alumini, 
 dues làmpades, model ZHP 622/NX de la casa Zanussi o similar. 
 Totalment instal·lada. 

 Habitages 4 1,00 4,00 

  ______________________________  
 4,00 169,95 679,80 

18.04 u FORN 
 D'acer inoxidable anti ditades multifunció de 8 posicions. Model ZOB 
 472 X de la casa Zanussi o similar. Totalment instal·lat. 

 Habitatges 4 1,00 4,00 

  ______________________________  
 4,00 381,10 1.524,40 



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 
 
 

 

166 

18.05 u MUNTATGE ELECTRODOMÈSTICS 
 Muntatge d'electrodomèstics, encimera, vitroceràmica, forn, campana i 
 microones. 

 Habitatge 4 4,00 

  _______________________________  
 4,00 145,00 580,00 

  ___________  
 9.930,64 

CAPITOL 19 JARDINERIA  

19.01 m3 erra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat 
 elèctrica menor de 0,8 dS/m, segonsKR3P2154 
  NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans 
 manuals 

 Planta Baixa - Jardí 1 29,26 0,30 8,78 

  __________________________________  
 8,78 122,97 1.079,68 

19.02 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, 
 amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % 

 Planta Baixa - Jardí 1 29,26 29,26 

  __________________________________  
 29,26 2,30 67,30 

  ____________  
 1.146,98 

 

 

 

 

CAPITOL 20 AJUDES DE RAM DE PALETA  

20.01 u AJUDES EN INSTAL·LACIÓ DE GAS 
 Preparació i ajudes en la instal·lació i col·locació de gas en els 
 habitatges, tot segons paràmetres de la companyia, normativa actual i 
 verificació de la DF. 

 Habitatges 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 297,71 1.190,84 

20.02 u AJUDES EN INSTAL·LACIÓ DE L'ELECTRICITAT 
 Preparació i ajudes en la instal·lació i col·locació de caixetins elèctrics 
 en els habitatges.Tot segons plànols, normativa actual i verificació de 
 la DF. 

 Habitatges 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 297,71 1.190,84 

20.03 u AJUDES EN INSTAL·LACIÓ DE L'AIGUA 
 Preparació i ajudes en la instal·lació i col·locació de l'aigua en els 
 habitatges segons normativa actual. 
  

 Habitatges 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 259,46 1.037,84 

20.04 u NETEJA GENERAL DE L'OBRA. 
 Dels habitatges i de l'obra en general. 

 Habitatges 4 12,00 48,00 

  __________________________________  
 48,00 503,28 24.157,44 

20.05 u AJUDES EN FORMACIÓ DE BANY I CUINA. 
 Preparació i ajudes en acabats, petit material i formació del bany i 
 cuina. 
  

 Habitatges 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 488,49 1.953,96 

20.06 u AJUDES REPASSOS GUIX 
 Ajudes en repassos i acabats de guix. 

 Habitatges 4 4,00 

  __________________________________  
 4,00 195,38 781,52 

  ____________  
 30.312,44 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  362.727,03 
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8.2 RESUM DE PRESSUPOST  
CAPITOL RESUM IMPORT %  
 
 
1 TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ .....................................................................................  3.459,52 0,95 

2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS ...........  20.004,97 5,52 

3 FONAMENTS ...........................................................................................................................  3.512,79 0,97 

4 ESTRUCTURES .......................................................................................................................  693,12 0,19 

5 COBERTES ..............................................................................................................................  14.609,50 4,03 

6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES ..................................................................................................  7.016,48 1,93 

7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS .....................................  11.600,80 3,20 

8 REVESTIMENTS ......................................................................................................................  74.453,31 20,53 

   

9 PAVIMENTS .............................................................................................................................  9.296,95 2,56 

10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES .....................................................................  38.467,90 10,61 

11 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ ...........................................................................................  10.513,80 2,90 

12 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA .............  21.049,60 5,80 

13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES ..........................................................................................  18.482,20 5,10 

14 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS ............................................  19.470,98 5,37 

15 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUÏDS .............................  5.512,50 1,52 

16 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT ........................................................................................  52.198,41 14,39 

17 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ ......................................................  10.994,14 3,03 

18 EQUIPAMENTS ........................................................................................................................  9.930,64 2,74 

19 JARDINERIA .............................................................................................................................  1.146,98 0,32 

20 AJUDES DE RAM DE PALETA ................................................................................................  30.312,44 8,36 

  __________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 362.727,03 
 13,00 % Despeses Generals           47.154,51 
 6,00 % Benefici industrial .................................           21.763,62 
  
 Suma ........................................  68.918,13 

  __________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 431.645,16 
 21% I.V.A .................................  90.645,48 

  __________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 522.290,64 
 

 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-DOS MIL DOS-CENTS 
NORANTA EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS  

  

8.3 ESTUDI DE VIABILITAT. CONCLUSIONS 
 
 
Per a realitzar l’estudi de viabilitat partim de les fases de la promoció immobiliària: 

- Terreny 

- Projectes i Llicència 

- Obres de Rehabilitació 

- Vendes o Lloguers 

 

 
 
 Superficie Construïda 
 Habitatge Jardí/Galeria Comunitària Total Planta (m2) 

Planta Baixa 103,23 56,38 31,60 191,21 
Planta Primera 102,15 12,08 22,61 136,84 
Planta Segona 113,68 10,07 11,08 134,83 
Planta Tercera 105,76 8,52 11,08 125,36 
Planta Quarta 105,76 8,52 11,08 125,36 

Planta Coberta - - 30,86 30,86 
 530,58 95,57 118,31 744,46 

 
 
1. Valor Actual de l’Edifici (Terreny + Edificació, segons preu de mercat actual) 
 
- Edifici = Habitatge + Comunitària = 530,58 + 118,31 = 648,89m2 

- Galeries / Jardí = 95,57m2 
 

- Valor Edifici: 648,89m2 * 250’00€/m2 = 162.222,50€ 
- Valor Galeries / Jardí : 95,57m2 * 125’00€/m2 = 11.946,25€ 
 

Valor Total de l’Edifici = 162.222,50 + 11.946,25 = 174.168,75€ 
 
2. Obres de Rehabilitació 
 

Obres m2 €/m2 Cost € 
Habitatges 530,58   

Zones Comunitàries 118,31   
Total 648,89 600,00 389.334’00 

Galeries / Jardí 95,57 442,72 42.311’16 
 Total Obres Rehabilitació 431.645’16 
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3. Inversió 
 
 

TOTAL INVERSIÓ € 
1. Valor Actual Edifici (T+E) 174.168,75 
2. Gestió (Projectes + Llicències) 43.164,52 
3. Obres de Rehabilitació 431.645,16 

TOTAL 648.978,43 
 
 
4. Rendibilitat de la Inversió 
 
 

Venta Habitatges 
Habitatge m2 Preu €/m2 Preu Total % 

Planta Baixa 103,23 1500 154.845’00  
Planta Primera 102,15 1500 153.225’00  
Planta Segona 113,68 1500 170.520’00  
Planta Tercera 105,76 1500 158.640’00  
Planta Quarta 105,76 1500 158.640’00  

Ingressos per Venda: 795.870’00 100% 

Despeses Inversió: 648.978’43 81,19% 

Resultat Financer: 146.891’57 18,81% 
 
 

Resultat sobre inversió = 
!"#.!"#,!"
!"#.!"#,!" * 100 = 23,07% 

 

Resultat sobre vendes =  
!"#.!"#,!!
!"#.!"#,!! * 100 = 18,46% 

 
 
5. Rendibilitat de la Inversió per a Habitatges en Lloguer 
 

Habitatges en Lloguer 
Habitatge Preu lloguer mesos €/any 

Planta Baixa 500   
Planta Primera 450   
Planta Segona 500   
Planta Tercera 550   
Planta Quarta 600   
 2600 * 12 mesos = 31.200 

 
 

Rendibilitat Inversió = 
!".!""

!"#.!"#,!" * 100 = 4,81% 

 
 
El resultat de 4,81% ens indica la rendibilitat anual de tenir els pisos llogats segons els preus 

estipulats respecte a les despeses d’inversió. Això demostra que el 4,81% ens dóna una 

rendibilitat superior als dipòsits bancaris que ofereixen actualment els bancs. 
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9 NORMATIVA 
 

Al tractar-se d’un projecte de rehabilitació del 100% del volum de l’habitatge, s’aplicarà el 

Codi Tècnic d’Edificació (CTE) sempre i quan les obres siguin compatibles amb la naturalesa 

de la intervenció i amb el grau de protecció que és pugui tal i com s’especifica en la Part I. 

Capítol 1. Article 2. S’han utilitzat els següents documents del CTE: 

 

CTE-SU-1 “Seguridad frente al riesgo de caídas” 

CTE-SU-2 “Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento” 

CTE-SE-AE “Acciones en la edificación” 

CTE-HE-1  “Limitación de demanda energética” 

CTE-HE-2 “Rendimiento de las instal·laciones térmicas” 

CTE-HE-4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitària” 

CTE-HS-1 “Protección frente a la humedad” 

CTE-HS-3 “Calidad del aire interior” 

CTE-HS-4 “Suministro de agua” 

CTE-HS-5 “Evacuación de aguas” 

CTE-SE-A “Seguridad estructural. Acero” 

 
S’observaran totes aquelles normes i disposicions que actualment estan aprovades i durant 

l’execució de l’obre s’observaran les mateixes, també aquelles que durant el transcurs de 

l’obra s’aprovin en matèria de seguretat, construcció o sobre materials de construcció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a la realització de les instal·lacions es seguiran també normatives específiques, com 

són: 

 
Àmbit general Instal·lacions 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 

(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades 

(BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 

l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 

11.03.10) 

 

 

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a 

referenciar en cadascun d’ells 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la 

“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

 

Instal·lacions d’aigua 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 

(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 

(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de 
Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per 
la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/08 (BOE: 05/02/09)  

 

Instal·lacions de combustibles 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones tècnicas complementarias 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot 

allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 

aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 
mig 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot 

allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 

aprovat pel RD 919/2006 

 
Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 

(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 

(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 
Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 

Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de 
xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió 
d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

 

Instal·lacions d’il·luminació 
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 

(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 

(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 

(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 
RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 

(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  
CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 

(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Instal·lacions ascensor  
CTE DB SUA 1 i Annex A Terminologia  + Document TINSCI DT-4  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 

(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 
 
 

 

172 

10 CONCLUSIONS 
 

La rehabilitació de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat a la Rambla de Sant Ferran, 

34, d’Igualada representa una oportunitat pràctica per dur a terme el procés analític i 

constructiu que suposa un procés de rehabilitació. Lʼinterès històric que suposa la façana nord 

dissenyada per l’arquitecte Bonaventura Bassegoda i situada a la Rambla Sant Ferran ha 

fomentat un estudi de diagnosi i rehabilitació on es combini de manera òptima la correlació 

entre la conservació de lʼinterès històric de lʼedifici i la seva adaptació a les noves exigències 

del CTE.  

Lʼedifici es trobava aparentment en bon estat de conservació, així com dʼestabilitat 

estructural i de resistència de materials tot i això es va proposar rehabilitar parcialment lʼedifici 

per així evitar la seva degradació i envelliment per la falta de manteniment i actualització de 

materials a causa de les exigències que ens planteja el Codi Tènic d’Edificació 

L’estudi realitzat demostra la rellevància històrica de l’edifici i la necessitat de conservar 

les seves construccions segons el Pla General d’Ordenació d’Igualada. A part dels paràmetres 

comuns d’ordenació de l’article 73 i el capítol IV, s’ha de tenir en compte la tipologia inherent 

de la façana ja que és considerada com a patrimoni històric de la ciutat i consta com a edifici 

catalogat PEP amb un nivell de protecció 3 i el número d’element catalogat 79. 

A partir de la diagnosi realitzada es pot afirmar que l’edifici ha patit els efectes de la 

degradació ambiental, erosions físiques o atmosfèriques i la corresponent manca de 

manteniment en els seus elements. En l’edifici, el fet d’utilitzar tècniques de construcció 

tradicionals, comporta habitualment la pèrdua de capacitat portant d’alguns forjats de fusta, 

especialment aquells que tenien un contacte més directe amb els agents externs ambientals i 

en les parts més properes a l’exterior (zona de les galeries / rentadors). Es pot comprovar que 

les parts construïdes que tenen un contacte directe amb l’exterior (balcons, galeries, façana 

posterior, façana principal i habitatge planta baixa) són els que han patit més les 

conseqüències de la falta de manteniment i els que mostren per tant un grau intens de 

patologies a tractar, moltes de les quals sovint esdevenen irreparables i per tant s’ha de 

reconstruir l’element constructiu. 

Com a proposta d’intervenció, a nivell volumètric, es recomana actuar en l’excavació i 

moviment de terres de la part ajardinada de l’habitatge de planta baixa per tal de realitzar un 

mur de contenció de terres per suportar l’acció colindant del mur veï. A la vegada, s’aconsella 

l’enderroc d’algun del envans interior dels habitatges per tal de realitzar una distribució interior 

més òptima adaptada a les necessitats de convivència actuals, obtenint espais més ordenats i 

diàfans. D’altra banda i seguint la normativa es procedirà a l’enderroc de la part de la galeria i 

rentadors que corresponen a la port posterior de la façana de l’habitatge de la planta segona. 

S’haurà de realitzar la reconstrucció del segon tram de l’escala del pati central que 

parteix de la planta primera per tal d’adequar l’ascensor a l’ull de l’escala. S’ha hagut 

d’encaixar de forma òptima l’ascensor per a millorar les condicions d’accessibilitat per a 

persones amb discapacitat amb la corresponent disminució de l’amplada mínima per les 

escales establerta en el CTE (que seria d’1m) però essent possible a 0.80m si es contempla 

en la nota (1) del DB-SUA 1 que permet dur-ho a terme sempre que s’acrediti la no viabilitat 

tècnica i econòmica d’altres alternatives i que a la vegada s’aportin les mesures 

complementàries de millora, tals com la instal·lació de l’enllumenat d’emergència i extintors tal 

i com indica el comentari de l’apartat 5 de la secció SI3 del DB-SI “Obligatorietat de 

transofrmar una escala existent en protegida al instal·lar un ascensor”.  

En definitiva, també s’han de realitzar actuacions a l’estructura vertical i horitzontal de 

forma general en tot l’àmbit de l’edifici de manera que s’actui sobre la reparació d’esquerdes 

estructurals, disgregació de morter, desprendiments de forjats, solucions per a les biguetes de 

fustes i reparacions d’eflorescències i sobretot en reconstruir totes aquelles patologies 

(especialment en l’habitatge de la planta baixa) que han resultat com a conseqüència de la 

humitat. 

D’altra banda, la implantació de mesures com millorar l’evolvent de l’edifici, tant a nivell 

d’impermeabilització com aïllant tèrmic i acústic, implantar sistemes de control solar, potenciar 

la il·luminació i ventilació naturals, instal·lar panells solars tèrmics i fotovoltaics en les cobertes 

reconstruïdes i optimitzar la gestió de l’aigua, proporcionarien un estalvi energètic i econòmic 

molt important en un edifici, de manera que l’externalitat negativa que generava un consum 

excessiu de recursos per part de l’antic edifici es pot reconvertir en una externalitat positiva 

pel conjunt dels habitants de l’edifici i també per la ciutat. L’Estat espanyol té el major 

patrimoni construït per persona d'Europa. Són 25 milions d'habitatges, que equivalen a 

gairebé un per a cada dos habitants. Una de les opcions per sortir de la crisi i crear ocupació 

seria la de construir sense destruir, invertir en solucions constructives i reconstruint o 

rehabilitant. 

Al llarg del projecte final es percep la importància que té la rehabilitació d’edificis en el 

futur de la construcció, sobretot si tenim en compte el context de actual de crisis del sector. Hi 

ha un important nombre d'habitatges construïts en el darrer segle XX, molts dels quals no 

tenen bones condicions estructurals o no compleixen amb els dissenys que permeten 
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l'eficiència energètica. També presenten greus problemes d'accessibilitat de manera que 

reaprofitar un edifici antic es presenta com una oportunitat, tant des del punt de vista econòmic 

com ambiental i paisatgístic. Millorar l'eficiència energètica de les llars, responsables de la 

tercera part de les emissions de gasos d'efecte hivernacle del país, no només estalviaria 

electricitat, gas i diners, sinó que pal·liaria el canvi climàtic. A més a més,  s’han de tenir en 

compte els beneficis que comporta a nivell social i comercial, la imatge d’un edifici rehabilitat 

seguint les noves exigències constructives.  

Aquest TFG proposa consolidar el patrimoni arquitectònic de la façana catalogada com 

a patrimoni històric de la ciutat d’Igualada així com adequar el corresponent edifici plurifamiliar 

entre mitgeres a les noves exigències constructives que ens proposa el Codi Tècnic de 

l’Edificació. Si no s’hi actua a curt termini, els habitatges existents corren el risc de patir lesions 

irreversibles i molt més costosos de realitzar en el procés de rehabilitació. Aplicant els criteris 

constructius descrits s’aconsegueix garantir la qualitat exigida per la normativa a la vegada que 

els costos de construcció es mantenen dins dels estàndards en rehabilitació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 BIBLIOGRAFIA, WEBSITES I FONTS DOCUMENTALS 
 
 
Evolució històrica  

• Enciclopèdia Catalana - www.enciclopedia.cat 

• Web ciutat d’Igualada – www.igualada.cat 

 
 
Diagnosi 

• Reial Decret 314/2006, que aprova en Codi Tècnic de l’Edificació.  

• CTE Documento Básico SE Seguridad Estructural 

SE 1 Resistencia y Estabilidad  

SE 2 Aptitud al servicio Documento Básico  

SE-M Madera Documento Básico  

SE-F Fabrica 

• Documento Básico AE Acciones en la edificación.  

• DB-SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad  

• DB HE: Ahorra de energía  

• DB HS: Salubridad 

• DB SI 3: Seuridad en Caso de Incendios. Evacuación de Ocupantes. 

• Col·legi d'Arquitectes de Catalunya – Barcelona – www.arquitectes.cat 

 

 

Característiques i Tractaments de la fusta: 

• CTE DB-Seguridad estructural de la madera  

• EN 13171: Documento básico HR Protección frente al ruido. Productos aislantes 

térmicos para aplicaciones en la edificación  

• DIN 4074 Condiciones de calidad en madera aserrada en construcción  

• UNE 56.544:2003 Clasificación visual de madera de uso estructural.  

• DIN 4108-10: Norma alamana de Aïllament tèrmic i estalvi energètic en edificació.  

•  Degradación de la madera por organismos xilófagos y vegetales, A. Remacha, 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Estalvi d’energia: DB HE: Ahorro de Energía 

 • Reial decret 1027/2007: Reglamento de instalaciones térmicas en Edificios. 



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 
 
 

 

174 

 

Gestió de l’aigua: DB Documento Básico HS: Salubridad 

• Normas tecnológicas de la edificación NTE-IFF (per a aigua freda) i NTE-IFC (per a 

aigua calenta) 

• Reglamento de instalaciones térmicas (RITE)  

 

Instal·lació Ascensor 

• CTE DB SUA 1 i Annex A Terminologia  + Document TINSCI DT-4 

• NBE-CPI/82, NBE-CPI/96 

• AENOR: Norma UNE-EN 81-70:2004/A1:2005 

• AENOR – www.aenor.es 

 

Bibliografia general: 

• Andrés Abasolo, Martos Bollati Pato, Ma Soledad Camino, Joaquín Canalda, Diez de 

Guerras, José Luis Fernández, Mariano García, (1998), Patologías y técnicas de 

intervención, elementos estructurales. 

• Código Técnico de la Edificación (CTE). Ministerio de Fomento. 

• Coscollano Rodríguez, José (2003), Restauración y Rehabilitación de Edificios. 

Thomson Editores, Madrid.  

• Curso de patología. Conservación y restauración de edificios.(1995) Madrid: C.O.A.M.! 

• Eichler, F.(1973) Patología de la construcción. Barcelona: Blume/Labor. 

• Fundación de aparejadores, Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-2008), (2008). 

Colegio de aparejadores y arquitectos técnicos. 

 

 

 

12 AGRAÏMENTS 
 

Agraeixo fermament la direcció i suport del meu tutor, Joaquim Capellà Llovera i 

agraeixo a la meva família el suport que m’han donat durant aquests anys.  

 

 

 

13 CONTINGUT CD 
  



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 175 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 

 

 



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 
 
 

 

176 

1. CÀLCUL INSTAL·LACIÓ FONTANERIA 
Càlcul Instal·lació 

Projecte: REHABILITACIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES SITUAT A LA RAMBLA DE SANT FERRAN, 34, D'IGUALADA  

Fontaneria 
 

 Data: Gener 2014               
 

                   
 

DIPÒSIT RESERVA AFS I GRUP DE PRESSIÓ               
 

                    

CAPACITAT RESERVA D'AIGUA POTABLE        GRUP DE PRESSIÓ        
 

Zona   Nº dormitoris   Reserva  Marca: ITUR  Cabal:  4,14 m3/h  
 

 1D 2D 3D  4D 5D 6D L  Model: EPVA-2V04B07 P arrancada:  38,25 mca  
 

H/PB 1 1      200  Bombes: 2 uts. P parada:  50,52 mca  
 

H/P1 1       200           
 

H/P2 1 1      200           
 

                   
 

H/P4 1 1      200           
 

TOTAL EDIFICI        1000 * Dotació mínima segons Companyia       
 

                  
 

Característiques de la instal.lació                 
 

                    

Aparells          Aparells instal.lats        
 

Aparell Codi Qi V  Dcalc Ønorm ØN Vr    Habitatges   Altres  
 

  l/s m/s  mm mm mm m/s  PB P1 a P4     SC   
 

Lavabo R 0,10 1,00  11,28 12 12 0,88  1 1        
 

Dutxa D 0,20 1,00  15,96 12 15 1,13  1 1        
 

Banyera (>1,40m) B 0,30 1,00  19,54 20 20 0,95           
 

Banyera (<1,40m) Bc 0,20 1,00  15,96 20 20 0,64           
 

Bidet Bi 0,10 1,00  11,28 12 12 0,88  1 1        
 

Inodor cisterna W 0,10 1,00  11,28 12 12 0,88  1 1        
 

Aigüera de cuina P 0,20 1,00  15,96 12 15 1,13  1 1        
 

Rentavaixelles Rx 0,15 1,00  13,82 12 15 0,85  1 1        
 

Safareig S 0,20 1,00  15,96 - 15 1,13  1 1        
 

Rentadora Rd 0,20 1,00  15,96 20 20 0,64  1 1        
 

Aixeta aïllada A 0,15 1,00  13,82 - 15 0,85  2 1     1   
 

Aixeta aparcament Ap 0,20 1,00  15,96 - 15 1,13           
 

Abocador V 0,20 1,00  15,96 20 20 0,64           
 

Material:  
PP                 

 

      Qi l/s 1,55 1,40 0,00 0,00  0,00 0,15 0,00 0,00 
 

  F= 0,00054    CABALS K  0,33 0,35 0,00 0,00  0,00 1,00 0,00 0,00 
 

Alçada geomètrica:  Hmax= 15 m   USUARIS Qs l/s 0,52 0,49 0,00 0,00  0,00 0,15 0,00 0,00 
 

  Hmin= 3 m    N ut 1 4 0 0  0 1 0 0 
 

Pressió de servei:  Pmin= 15,00 mca              
 

  Pmax= 40,00 mca              
 

Pèrdua de càrrega:  Jmáxima 8,25 mca  CABAL EDIFICI           
 

  Jmínima 7,52 mca  Nº hab Qs h K h Nº loc Qs lc K lc Qs sc  K sc Qs ap K ap Qs ed 
 

Pressió de xarxa:  Pmin= 38,25 mca  ut l/s  ut l/s  l/s   l/s  l/s 
 

  Pmax= 50,52 mca  5 2,50 0,40 0 0,00 1,00 0,15  1,00 0,00 1,00 1,15 
 

                   
 

Dimensionat Canonades AFS                  
 

Tram Qi Qi.ac. n  k Qt V Øcalc Ønorm ØN Vr j Lg  Lte J=Lte x j V can. Denominació 
 

Nº l/s l/s    l/s m/s mm mm mm m/s mca/m m  m mca l canonada 
 

INTERIOR HABITATGE PB                  
 

BANY                   
 

1 0,10 0,10 1  1,00 0,10 1,00 11,28 12 12 0,88 0,1096 5,00  6,00 0,6577 0,565 PP20 
 

2 0,20 0,30 2  1,00 0,30 1,00 19,54  20 0,95 0,0662 2,50  3,00 0,1987 0,785 PP32 
 

3 0,10 0,40 3  0,71 0,28 1,00 18,98  20 0,90 0,0597 1,00  1,20 0,0717 0,314 PP32 
 

4 0,10 0,50 4  0,58 0,29 1,00 19,17 20 20 0,92 0,0619 2,50  3,00 0,1858 0,785 PP32 
 

TOTAL                   
 

1 0,15 0,15 1  1,00 0,15 1,00 13,82 15 15 0,85 0,0772 15,00  18,00 1,3899 2,651 PP25 
 

2 0,15 0,30 2  1,00 0,30 1,00 19,54 20 20 0,95 0,0662 0,50  0,60 0,0397 0,157 PP32 
 

3 0,35 0,65 4  0,58 0,38 1,00 21,86  20 1,19 0,0980 2,00  2,40 0,2352 0,628 PP32 
 

4 0,50 1,15 8  0,38 0,43 1,00 23,52  25 0,89 0,0439 2,50  3,00 0,1317 1,227 PP40 
 

5 0,40 1,55 10  0,33 0,52 1,00 25,65 20 25 1,05 0,0594 1,50  1,80 0,1069 0,736 PP40 
 

INTERIOR HABITATGE P1-P2-P3 -P4                 
 

BANY                   
 

1 0,20 0,20 1  1,00 0,20 1,00 15,96 15 15 1,13 0,1277 3,00  3,60 0,4599 0,530 PP25 
 

2 0,10 0,30 2  1,00 0,30 1,00 19,54  20 0,95 0,0662 1,00  1,20 0,0795 0,314 PP32 
 

3 0,10 0,40 3  0,71 0,28 1,00 18,98  20 0,90 0,0597 4,00  4,80 0,2868 1,257 PP32 
 

4 0,10 0,50 4  0,58 0,29 1,00 19,17 20 20 0,92 0,0619 1,00  1,20 0,0743 0,314 PP32 
 

TOTAL                   
 

1 0,20 0,20 1  1,00 0,20 1,00 15,96 15 15 1,13 0,1277 3,00  3,60 0,4599 0,530 PP25 
 

2 0,15 0,35 2  1,00 0,35 1,00 21,11 20 20 1,11 0,0867 4,00  4,80 0,4163 1,257 PP32 
 

3 0,15 0,50 3  0,71 0,35 1,00 21,22  20 1,13 0,0883 5,00  6,00 0,5297 1,571 PP32 
 

4 0,50 1,00 7  0,41 0,41 1,00 22,80  25 0,83 0,0393 4,50  5,40 0,2125 2,209 PP40 
 

5 0,40 1,40 9  0,35 0,49 1,00 25,10 20 25 1,01 0,0551 1,50  1,80 0,0992 0,736 PP40 
 

DERIVACIONS/MUNTANTS                   
 

H/PB 0,52 0,52 1  1,00 0,52 1,00 25,65 20 25 1,05 0,0594 12,00  14,40 0,8556 5,890 PP40 
 

H/P1 0,49 0,49 1  1,00 0,49 1,00 25,10 20 25 1,01 0,0551 15,00  18,00 0,9921 7,363 PP40 
 

H/P2 0,49 0,49 1  1,00 0,49 1,00 25,10 20 25 1,01 0,0551 18,00  21,60 1,1905 8,836 PP40 
 

H/P3 0,49 0,49 1  1,00 0,49 1,00 25,10 20 25 1,01 0,0551 21,00  25,20 1,3890 10,308 PP40 
 

H/P4 0,49 0,49 1  1,00 0,49 1,00 25,10 20 25 1,01 0,0551 24,00  28,80 1,5874 11,781 PP40 
 

SC 0,15 0,15 1  1,00 0,15 1,00 13,82 20 20 0,48 0,0197 27,00  32,40 0,6380 8,482 PP32 
 

TUB ALIMENTACIÓ                   
 

HAB 2,50 2,50 5  0,40 1,00             
 

SC 0,15 0,15 1  1,00 0,15             
 

TOTAL      1,15 1,50 31,22  32 1,43 0,0744 7,00  8,40 0,6253 5,630 PP50 
 

ESCOMESA                   
 

ESC      1,15 2,00 27,04  32 1,43 0,0744 1,50  1,80 0,1340 1,206 PP50 
 

 
NOMENCLATURA  

H Habitatges F: coeficient rugositat material Qi: cabal instal.lat Øcalc: diàmetre interior de càlcul Lg: longitud canonada 
SC Serveis Comuns n: número aparells, unitats Qi.ac: cabal instal.lat acumulat Ønorm: diàmetre mínim segons normativa Le.ap: longitud equivalent accessoris 
Lc Local k: coeficient simultaneitat Qt: cabal de càlcul ØN: diàmetre interior real projecte Lte: longitud total equivalent 
Ap Aparcament V: velocitat recomenable Vr: velocitat real j: pèrdues de càrrega unitaries canonades J: pèrdues de càrrega totals 

 
PRODUCCIO ACS           

 

           
 

POTENCIA CALDERA/ESCALFADOR INSTANTANI ACS       
 

Tipus Qmin* Qc Tx  Tc Ce d P P * Dotació mínima segons Decret d'Habitabilitat 2003 
 

l/s l/s ºC  ºC kcal/kg ºC kg/m3 kcal/h kW   

   
 

HABITATGES 0,2 0,25 10  37 1 1 24300 28,3  
 

 
NOMENCLATURA  

Tc Temperatura de consum Vc Volum de consum (l) Vr  Volum de calcul (l) Q Cabal (l/s) 
Tx Temperatura de xarxa Vac Volum d'acumulació (l) V Volum del acumulador (l) d densitat aigua 
Tac Temperatura d'acumulació r Rendiment acumulador (%) P Potència (kcal/h) Ce calor especific aigua  

2. CÀLCUL INSTAL·LACIÓ DE GAS 
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3. CÀLCUL SEGONS EN 13384-2, INSTAL·LACIÓ EN MULTIENTRADA 
 

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Configuració: Xemeneia amb presa d’aire en coberta i amb 

conductes d’unió concèntrics 
 

 

  

Nº Pisos: 5  

Nº Calderes per pis: 1  

 
 DADES DELS APARELLS 

 
Combustible:  Gas Natural  
Tipus d’aparell:  Caldera estanca  
En règim de condensació:  SÍ  
Condicions de treball:  Modulant  
  Nominal Mínim 
Potència: kW 28 9,85 
Rendiment: % 98 107 
Tª de fums: ºC 70 45 
Sobrepressió màxima: Pa 50 50 
Cabal: g/s 12,51 4,17 

 
 
 
 
  DADES DE L’ENTORN  

Província  Barcelona  

Altitud:  350m  

Tª màxima:  30ºC  

Tª mínima a la sortida de la  -2ºC  

xemeneia:  

   

Montatge:  Costera  

Pres. oposada a la sortida:  NO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DADES DELS CONDUCTES D’UNIÓ 
 

Nº total de conductes d’unió: 5 
  

Longitud (m): 1 
  

Altura (m): 0,2 
  

Gama: DIFLUX 
POLIPROPILÈ  

Diàmetre (mm): 60/100 
  

Sobrepressió màxima admis. fums (Pa): 40 
  

Conexió a xemeneia: Te de 90º: 1 
  

Peces: Colze de 87º: 1 
  

 
 

DADES DE LA XEMENEIA 
   

Dist. entre pisos (m):  3,1 
   

Dist. al remat (m):  4,8 
   

Gama:  DG DOS PAREDES 
Diàmetre (mm):  200/360 

   

Peces:  --- 
   

Tipus de sortida:  Sombreret antivent 
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4. CÀLCUL XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES 
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5. CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ HABITATGES 
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6. CÀLCUL INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. CÀLCUL INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT 
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8. CÀLCUL CÀRREGUES CALEFACCIÓ 
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9. INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ BITUBULAR 
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10. DIMENSIONAT I CÀLCUL ACS SOLAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ENERGIA SOLAR TÈRMICA. CÀLCUL I DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ 
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12. INSTAL·LACIÓ PARALLAMPS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. FULL DE CÀLCUL DE BIGUETES DE FUSTA 
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14. LLISTATS DE CÀLCUL DEL MUR EN MÈNSULA 
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12.- MEDICIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rehabilitació Edifici Plurifamiliar Entre Mitgeres Situat a La Rambla de Sant Ferran, 34, d’Igualada 199 

14.1 FULL DE CÀLCUL 
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15. PLÀNOLS. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

ESTAT ACTUAL 
 

EA-1   1.   Situació. Pla General d’Ordenació d’Igualada 
EA-2   2.   Emplaçament 
EA-3    3.   Planta Baixa. Distribució. Superfícies. Cotes 
EA-4   4.   Planta Primera. Distribució. Superfícies. Cotes 
EA-5   5.   Planta Segona. Distribució. Superfícies. Cotes 
EA-6   6.   Planta Tercera. Distribució. Superfícies. Cotes 
EA-7   7.   Planta Quarta. Distribució. Superfícies. Cotes 
EA-8   8.   Planta Coberta. Distribució. Superfícies. Cotes 
EA-9  9.   Instal·lacions Planta Baixa. Aigua. Electricitat. Comunicacions. 

Gas/Calefacció. Sanejament 
EA-10  10. Instal·lacions Planta Primera. Aigua. Electricitat. Comunicacions. 

Gas/Calefacció. Sanejament 
EA-11   11. Instal·lacions Planta Segona. Aigua. Electricitat. Comunicacions. 

Gas/Calefacció. Sanejament 
EA-12  12. Instal·lacions Planta Tercera. Aigua. Electricitat. Comunicacions. 

Gas/Calefacció. Sanejament 
EA-13  13. Instal·lacions Planta Quarta. Aigua. Electricitat. Comunicacions. 

Gas/Calefacció. Sanejament 
EA-14  14. Instal·lacions Planta Coberta. Aigua. Electricitat. Comunicacions. 

Gas/Calefacció. Sanejament 
EA-15  15. Façanes. Posterior i Carrer. Cotes. 
EA-16  16. Secció. Cotes 
EA-17   17. Detalls Barana, Balcons i Forjats. Descripció. Cotes. Ubicació. 
EA-18   18. Detalls Jardí Pati Posterior. Proposta nova baixar jardí Planta 

Baixa al nivell del pati. 
 
ENDERROC - OBRA NOVA 
 

EO-1 19. Planta Baixa. Ubicació enderroc + disposició obra nova 
EO-2 20. Planta Primera. Ubicació enderroc + disposició obra nova 
EO-3 21. Planta Segona. Ubicació enderroc + disposició obra nova 
EO-4 22. Planta Tercera. Ubicació enderroc + disposició obra nova 
EO-5 23. Planta Quarta. Ubicació enderroc + disposició obra nova 
EO-6 24. Planta Coberta. Ubicació enderroc + disposició obra nova 
EO-7 25. Façanes. Posterior i Carrer. Ubicació enderroc + disposició obra nova 
EO-8   26. Secció. Ubicació enderroc + disposició obra nova 

 
PROPOSTA 
  

PR-1 27. Planta Baixa. Distribució. Superfícies. Cotes 
PR-2 28. Planta Primera. Distribució. Superfícies. Cotes 
PR-3 29. Planta Segona. Distribució. Superfícies. Cotes 
PR-4 30. Planta Tercera. Distribució. Superfícies. Cotes 
PR-5 31. Planta Quarta. Distribució. Superfícies. Cotes 
PR-6 32. Planta Coberta. Distribució. Superfícies. Cotes 
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PR-7 33. Façanes. Posterior i Carrer. Cotes 
PR-8 34. Secció. Cotes 
PR-9 35. Detalls Subministraments planta baixa. Escomeses gas, aigua, RITI, ascensor 
PR-10 36. Detalls Ascensor. Secció caixa ascensor. Planta caixa ascensor. Cotes. 

 
PROPOSTA FUSTERIA 
 

PRF-1 37. Fusteria exterior. Detalls. Tipologia. Cotes. Ubicació 
PRF-2 38. Fusteria interior. Detalls. Tipologia. Cotes. Ubicació 
PRF-3 39. Planta Baixa. Tipologia. Ubicació 
PRF-4 40. Planta Primera. Tipologia. Ubicació 
PRF-5 41. Planta Segona. Tipologia. Ubicació 
PRF-6 42. Planta Tercera. Tipologia. Ubicació 
PRF-7 43. Planta Quarta. Tipologia. Ubicació 
PRF-8 44. Planta Coberta. Tipologia. Ubicació 

 
PROPOSTA INSTAL·LACIONS 
  

PICA-1 45. Instal·lació calefacció Planta Baixa. Llegendes. Distribució. Esquemes 
PICA-2 46. Instal·lació calefacció Planta Primera. Llegendes. Distribució. Esquemes 
PICA-3 47. Instal·lació calefacció Planta Segona. Llegendes. Distribució. Esquemes 
PICA-4 48. Instal·lació calefacció Planta Tercera. Llegendes. Distribució. Esquemes 
PICA-5 49. Instal·lació calefacció Planta Quarta. Llegendes. Distribució. Esquemes 
 
PIEL-1 

 
50. 

 
Instal·lació electricitat Esquema. Llegendes 

PIEL-2 51. Instal·lació electricitat Posta a Terra. Esquema. Llegendes. Detall Registre 
PIEL-3 52. Instal·lació electricitat Planta Baixa. Instal·lació. Llegendes 
PIEL-4 53. Instal·lació electricitat Planta Primera. Instal·lació. Llegendes 
PIEL-5 54. Instal·lació electricitat Planta Segona. Instal·lació. Llegendes 
PIEL-6 55. Instal·lació electricitat Planta Tercera. Instal·lació Llegendes 
PIEL-7 56. Instal·lació electricitat Planta Quarta. Instal·lació. Llegendes 
PIEL-8 57. Instal·lació electricitat Planta Coberta. Instal·lació. Llegendes 
 
PIFA-1 

 
58. 

 
Instal·lació fontaneria i ACS Esquema Grup de Pressió. Llegendes 

PIFA-2 59. Instal·lació fontaneria i ACS Esquema ACS. Llegendes 
PIFA-3 60. Instal·lació fontaneria i ACS Planta Baixa. Distribució. Llegendes 
PIFA-4 61. Instal·lació fontaneria i ACS Planta Primera. Distribució. Llegendes 
PIFA-5 62. Instal·lació fontaneria i ACS Planta Segona. Distribució. Llegendes 
PIFA-6 63. Instal·lació fontaneria i ACS Planta Tercera. Distribució. Llegendes 
PIFA-7 64. Instal·lació fontaneria i ACS Planta Quarta. Distribució. Llegendes 
PIFA-8 65. Instal·lació fontaneria i ACS Planta Coberta. Solar. Distribució. Llegendes 
 
PIGA-1 

 
66. 

 
Instal·lació gas Esquema. Llegendes. Beines. Escomesa. Instal·lació 

PIGA-2 67. Instal·lació gas Planta Baixa. Distribució. Llegendes 
PIGA-3 68. Instal·lació gas Planta Primera. Distribució. Llegendes 
PIGA-4 69. Instal·lació gas Planta Segona. Distribució. Llegendes 
PIGA-5 70. Instal·lació gas Planta Tercera. Distribució. Llegendes 
PIGA-6 71. Instal·lació gas Planta Quarta. Distribució. Llegendes 
PIGA-7 72. Instal·lació gas Planta Coberta. Armari comptadors. Distribució. Llegendes 

   
PISA-1 73. Instal·lació sanejament Planta Baixa. Distribució. Llegendes. Dimensionat 
PISA-2   74. Instal·lació sanejament Planta Primera. Distribució. Llegendes. Dimensionat 
PISA-3   75. Instal·lació sanejament Planta Segona. Distribució. Llegendes. Dimensionat 
PISA-4   76. Instal·lació sanejament Planta Tercera. Distribució. Llegendes. Dimensionat 
PISA-5 77. Instal·lació sanejament Planta Quarta. Distribució. Llegendes. Dimensionat 
PISA-6  78. Instal·lació sanejament Planta Coberta. Distribució. Llegendes. Dimensionat 
 
PITL-1 

 
79. 

 
Instal·lació telecomunicacions infraestructures. Esquema. Llegenda 

PITL-2 80. Instal·lació telecomunicacions televisió. Esquema. Llegenda. Detall Capçalera 
PITL-3 81. Instal·lació telecomunicacions telefonia. Esquema 
PITL-4 82. Instal·lació telecomunicacions banda ampla coaxial. Esquema. Llegenda 
PITL-5 83. Instal·lació telecomunicacions banda ampla fibra òptica. Esquema. Llegenda 
PITL-6 84. Instal·lació telecomunicacions RTR. Esquema 
PITL-7 85. Instal·lació telecomunicacions Planta Baixa. Distribució. Llegenda 
PITL-8 86. Instal·lació telecomunicacions Planta Primera. Distribució. Llegenda 
PITL-9 87. Instal·lació telecomunicacions Planta Segona. Distribució. Llegenda 
PITL-10 88. Instal·lació telecomunicacions Planta Tercera. Distribució. Llegenda 
PITL-11 89. Instal·lació telecomunicacions Planta Quarta. Distribució. Llegenda 
PITL-12 90. Instal·lació telecomunicacions Planta Coberta. Distribució. Llegenda. Detall 

Anclatge. Detall Soport Antenes. 
 
PIVE-1 

 
91. 

 
Instal·lació ventilació Esquema 

PIVE-2 92. Instal·lació ventilació Planta Baixa. Obertures. Evacuació. Dimensionat. 
Llegenda 

PIVE-3 93. Instal·lació ventilació Planta Primera. Obertures. Evacuació. Dimensionat. 
Llegenda 

PIVE-4 94. Instal·lació ventilació Planta Segona. Obertures. Evacuació. Dimensionat. 
Llegenda 

PIVE-5 95. Instal·lació ventilació Planta Tercera. Obertures. Evacuació. Dimensionat. 
Llegenda 

PIVE-6 96. Instal·lació ventilació Planta Quarta. Obertures. Evacuació. Dimensionat. 
Llegenda 

PIVE-7 97. Instal·lació ventilació Planta Coberta. Expulsió. Evacuació. Dimensionat. 
Llegenda 

   

 

 
 




































































































































































































