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RESUM 

 

Aquest Projecte Final de Grau consisteix en el estudi d’un edifici plurifamiliar per poder realitzar 

una rehabilitació completa d’interior i puntualment estructural.  

 

El motiu de realitzar aquest projecte ha sigut la meva involucració en l’edifici perquè se'm va 

deixar en herència fa uns mesos, i per aquest motiu hi ha una motivació perquè en un futur no 

molt llunyà es podria dur a terme.   

 

Per fer possible aquest estudi, i com a base d’aquest projecte, s’ha realitzat un aixecament de 

plànols de tot l’edifici. 

La parcel·la consta de una superfície construïda total de 456 m2 . 

 

A nivell volumètric l’edifici existent a rehabilitar, no està ocupant la totalitat de la superfície del 

solar a la seva planta baixa, deixant al fons de la parcel·la un jardí de 24,60 m2, i està composat de 

planta baixa (garatge i accés a habitatges), planta primera (1 habitatge), planta segona (1 

habitatge), tercera (1 habitatge), i planta sota coberta (trasters dels habitatges). 

L’edifici té veïns a les seves llindes a oest, nord i est (habitatges plurifamiliar/unifamiliars entre 

mitgeres), observant que no hi ha servituds conegudes sobre la parcel·la/edifici, ni a favor de 

terceres ni de línies elèctriques aèries o soterrades. 

 

En la rehabilitació també es té en compte la inclusió d’un ascensor, millorant així la seva 

accessibilitat, i també reforços estructural la major part d’ells en la planta baixa i també els que 

siguin necessaris en les plantes superiors.  

 

Pel que fa a l’estructura de l’edifici, aquest consta de bigues de fusta, les quals es mantindran tot 

el que sigui possible, canviant o reforçant en els casos que sigui necessari a causa del seu 

deteriorament.  

Per tal de donar més monolitisme a l’estructura i reforçar els forjats, es realitzarà una capa de 

compressió sobre dels forjats actuals, lligant-los a les bigues de fusta mitjançant un sistema 

detallat en el projecte. 

 

A nivell dels habitatges, aquests es composaran de sala, cuina, dos dormitoris i un o dos banys, 

depenent del pis. 

 

Les façanes també es veuen afectades pel present projecte, afectant únicament a una nova 

composició dels forats de les mateixes (mantenint el sistema estructural inicial de l’edifici), amb un 

nou arrebossat amb estuc tipus monocapa dels paraments massissos, així com una substitució de 

les fusteries i baranes actuals. 

 

Tot i que el present projecte, en tractar-se únicament de la rehabilitació d’un edifici existent, sense 

afectar el mateix en cap moment el volum, unitats i ús actuals, no es veu obligat a complir amb els 

paràmetres urbanístics actuals que regulen aspectes de l’edifici,  tot i això s’ha complert amb la 

majoria de la normativa. 

  

  
Figura 0.1. Façana Carrer Caritat.     Figura 0.2. Façana a pati d’illa. 
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1.INTRODUCCIÓ 

 

El projecte presentat a continuació és fruit del Treball Final de Grau de la carrera universitària en 

Ciències i Tecnologies de l'Edificació cursada a l'Escola Politècnica d'Edificació de Barcelona, i per l' 

intenció del propietari per dur a terme aquesta rehabilitació. 

 

Ens trobem davant d'un edifici d'arquitectura tradicional catalana que presenta un estat deficient. 

Tot i que la seva visió externa és satisfactòria, el seu interior reflexa diverses lesions i la manca 

d'instal·lacions i serveis bàsics a causa de diversos robatoris i altres aldarulls. Com a  conseqüència 

d'aquests fets, actualment no es pot fer un ús complert de l’edifici quedant així en desús la majoria 

de les estances que la conformen. 

 

L’edifici que s'estudia en aquest projecte és una construcció entre mitgeres, situat al bell mig de la 

ciutat d’Igualada.  

 

El primer que s'ha realitzat per a l'elaboració del treball ha estat un recerca històrica per tal de 

poder comprendre com era la construcció de l’època a la qual pertany, estudiar els motius de la 

composició de cada element.  

 

Seguidament, s'ha realitzat l'aixecament de plànols per poder seguir amb l'estudi de l'estat actual i 

entendre la composició de l’edifici. Gràcies a l'execució dels plànols, ha estat més senzill continuar 

amb el següent punt que consistia en identificar i diagnosticar les patologies que presenta. 

Aquest apartat ha estat necessari per poder estudiar el sistema de rehabilitació. 

 

Finalment, s'ha fet una proposta de distribució interior de tot l’habitatge aprofitant el màxim espai 

possible, així com l'elecció dels materials i una possible idea d'interiorisme. 

 

 

 

 

2.GENERALITATS 

       2.1 Emplaçament 

L’edifici  està situat al carrer de la Caritat núm. 49 del terme municipal d’Igualada, capital de la 

comarca de l’Anoia, a la província de Barcelona. 

 

El municipi està situat a 67 km de Barcelona, a l'interior de Catalunya. La seva principal activitat és 

la indústria (tèxtil, paper, pell).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Situació comarca de l'Anoia   

 

      2.2 Història 

Inicialment petit nucli de població ressenyat en 1003, en el qual es fa referència a una església 

dedicada a Santa María, relacionada amb el Monestir de Sant Cugat. Igualada va quedar 

circumscrita entre els límits del domini feudal de d’Òdena i els senyorials de Montbui i Claramunt, 

travessada per l'antic camí de Barcelona a Lleida. 

 

Les primeres muralles que es coneixen daten, probablement, del segle XII, que es van ampliar al 

segle XIV amb la intenció d'incloure les construccions del sol ponent, el Raval de Capdevila. Una 

tercera expansió de les muralles es va dur a terme al segle XV, amb 36 torres i 10 portes. Aquestes 

muralles van romandre fins al segle XVIII. 

Cap a finals del segle XVIII s'edifiquen els barris de "Sant Agustí" i el de la "Soledat" (fora de les 

muralles). I en aquest mateix segle es construeixen les noves curtidures. 

Figura 2.2 Igualada dins l'Anoia   
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Al 1925 Igualada amplia el seu terme municipal comprant els terrenys a Òdena, la qual cosa li va 

permetre una expansió posterior. La immigració peninsular, durant el franquisme, va provocar la 

creació de nous barris obrers com el de "Fàtima", "Sant Crist" i "Montserrat". 

 

En el 1984 es va aprovar el Pla Especial de Millora Urbana “Les Comes”, que va propiciar un àrea 

residencial a la zona nord de la ciutat, aprovant-se, el 1988, la seva ampliació. En els últims anys la 

ciutat també ha crescut en direcció oest amb la construcció de les urbanitzacions residencials de 

Sant Jaume Sesoliveres i el Pla de la Massa. 

 

      2.3 Vies de comunicació 

La A-2 és la via principal situada al nord que comunica Igualada en cotxe. També al nord hi ha la C-

37 que comunica amb Manresa. Al sud hi trobem la C-15 que comunica amb Vilafranca del 

Penedès. També hi ha connexió amb la Línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat, 

amb l'Estació d'Igualada. 

A dos km de Igualada està situat l'Aeròdrom d'Igualada-Òdena General Vives, que es transformarà 

properament en l'Aeroport Corporatiu Empresarial d'aviació privada amb capacitat per operar 

amb vols de curta, mitjana i llarga distància, majoritàriament a Europa i Espanya. A l'aeròdrom hi 

ha l'única fàbrica de globus aerostàtics que existeix a Espanya, i la segona del món per xifra de 

negocis: Ultramagic. 

 

Figura 2.3 Xarxa de carreteres  

 

3. DADES D’IDENTIFICACIÓ 

 

La rehabilitació d’un edifici destinat a ús residencial plurifamiliar entre mitgers, amb instal·lació 

d’ascensor, desenvolupat en planta baixa mes tres plantes pis a l’emplaçament següent: 

 

Adreça:                        Carrer Caritat                                  Núm.:                  49 

Zona/Barri:                  Centre Urbà.                                   Població:             Igualada 

Codi Postal:                 08700 

Any de construcció:   1886                                                  Ref. Cadastral:    5040639CG8054S0001JE 

 

Promotor: 

Nom:                             Marc Julià Cortés                            NIF:                    47.105.479-F 

Adreça:                          Carrer Cervantes                            Núm.:                 19 

Municipi:                       Igualada                                           Codi Postal:        08700 

 

Dades urbanístiques: 

Planejament vigent:       Pla General d’Ordenació d’Igualada 

Qualificació del sòl:         Sòl Urbà 

Denominació zona:          Clau 8 (Amplada de carrer <10,00m) 

Usos admesos:                  Ús residencial: habitatge plurifamiliar, unifamiliar i comerç 
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4. ESTAT ACTUAL 

         4.1 DESCRIPCIÓ FÍSICA 

Ens trobem davant d'un edifici d'arquitectura tradicional catalana que presenta un estat deficient. 

Tot i que la seva visió externa és satisfactòria, el seu interior reflexa diverses lesions i la manca 

d'instal·lacions i serveis bàsics a causa de diversos robatoris i altres aldarulls. Com a  conseqüència 

d'aquests fets, actualment no es pot fer un ús complert de l’edifici quedant així en desús la majoria 

de les estances que la conformen. 

 

L’edifici consta de planta baixa, tres plantes amb pis 1 pis per planta, més una planta sota coberta. 

 

La planta baixa es destina a entrada principal i garatge, amb una superfície total de 112m2 

aproximadament. A causa de que fa molts anys es va rebaixar la cota del carrer, actualment un 

cop passada la porta del garatge ens trobem una rampa molt pronunciada. 

L’escala que comença en la planta baixa, és una escala que molt dreta amb una mides que no 

compleixen cap normativa actual. En la reforma es replanteja aquest tram per poder complir la 

normativa actual. 

  

Figura 4.1 Planta baixa destinada a garatge  

En planta primera trobem el pis principal, el més gran de tots, de 104 m2 aproximadament i està 

composat per una sala d’estar, menjador, cuina, quatre habitacions, bany i una terrassa a la part 

posterior. L’actual distribució d’aquest pis és obsoleta a causa de que hi ha habitacions sense 

ventilació natural, una habitació que dóna directament a la sala, una altre que dóna al menjador, i 

el bany que té accés directe a la cuina. 

 

  

Figura 4.3 Habitació interior planta primera 

 

En planta segona trobem un pis d' aproximadament 83m2, i està composat per una sala d’estar, 

menjador, cuina, tres habitacions, bany i una terrassa a la part posterior. L’actual distribució 

d’aquest pis és obsoleta a causa de que hi ha habitacions sense ventilació natural, una habitació 

que dóna directament a la sala, cuina i el bany que té l’accés per la terrassa posterior. 

 

   

Figura 4.5 Sala d’estar-menjador planta segona 

 

Figura 4.2 Tram escala planta baixa 

Figura 4.4 Sala d’estar planta primera 

Figura 4.6 Cuina planta segona 
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En planta tercera trobem un pis similar a la de la planta segona, d' aproximadament 83m2, i està 

composat per una sala d’estar, menjador, cuina, tres habitacions, bany i una terrassa a la part 

posterior. L’actual distribució d’aquest pis és obsoleta a causa de que hi ha habitacions sense 

ventilació natural, una habitació que dóna directament a la sala, cuina i el bany que té l’accés per 

la terrassa posterior. 

 

En planta sota coberta trobem un traster comunitari d’uns 40m2, juntament amb una terrassa que 

dóna a la façana principal de l’edifici. A causa de que l’ordenació municipal d’Igualada diu que els 

blocs de pisos situats en aquesta zona només poden tenir fins a tres plantes, considera que aquest 

passa de l’altura reglamentària i per aquest motiu no es pot fer servir la planta sota coberta com a 

estudi o dúplex del pis inferior i per tant l’únic ús que permet el propi ajuntament és de traster 

comunitari, tot i que la seva primera opció era que s’enderroqués la coberta i es tornés a construir 

una planta més avall.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Vista sota coberta cap a façana posterior 

 

 

 

 

 

        4.2 CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS, CONSTRUCTIVES, ARQUITECTÒNIQUES I D’ACABATS 

 

                    4.2.1 FONAMENTS 

La part de l'estructura sobre la qual hi ha recolzada la casa, està situada per sota rasant, i per això 

no és fàcilment observable la forma com es transmeten les tensions sobre el terreny, motiu pels 

quals dificulta saber quin tipus de fonaments aguanten l'habitatge construït en anys posteriors i 

amb absència de plànols o documents gràfics. No es pot afirmar amb precisió el tipus de 

fonaments de la casa, però tenint en compte el terreny del seu entorn, la data de construcció i el 

tipus d'estructura, es pot suposar que una part està conformada per sabates corregudes 

elaborades amb maçonaria igual que les parets de càrrega. 

 

                    4.2.2 MURS 

L’estructura existent vertical està formada per murs de càrrega (les mitgeres i les façanes), fetes 

de pedra i morter. El gruix de les juntes de morter varia segons la regularitat de la pedra emprada. 

Aquestes parets  presenten un acabat arrebossat, semi arrebossat o sense tractament superficial. 

Per la part interior les partes estan enguixades o arrebossades depenent del pis. 

També trobem murs fets de totxana ceràmica, algunes d’aquests s’han fet posteriorment en 

petites millores que s’han realitzat pel manteniment normal d’una casa d’aquestes 

característiques. 

Les obertures fetes en aquests murs, reparteixen la seva càrrega als laterals mitjançant dintells. 

Les obertures que ens trobem en aquest edifici són portes o zones de pas, finestres i moltes 

d'aquestes obertures són de mesures diferents. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Mur arrebossat 

  

 

Figura 4.8 Vista sotacoberta cap a façana principal 

Figura 4.10 Mur de maçoneria Figura 4.11 Mur de totxana 
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                    4.2.3 FORJATS 

Els forjats que conformen l’edifici són unidireccionals de biguetes de fusta i volta ceràmica. Les 

bigues estan col·locades paral·lelament de forma regular gairebé en tots els sostres 

aproximadament cada 70 centímetres, depenent del tram, i recolzades a les parets de càrrega.  

El forjat de la planta sota coberta el qual forma la terrassa de la mateixa planta les bigues són de 

formigó, ja que és una zona restaurada anys després de la seva estructura inicial, i el cobriment és 

mitjançant rajola, a diferència de l'anterior però, està format per un revoltó que li aporta una 

forma d'arc. 

 

 

Figura 4.12 Forjat de bigues de fusta                  Figura4.13 Forjat nou planta sota coberta 

 

                    4.2.4 ESCALA 

El sistema de comunicació vertical de planta baixa a planta primera està compost per una escala 

de dos trams en forma de "L". El primer tram el formen 16 esglaons i el segon el 4 restants que 

salven una altura de 3,44 metres. Les dimensions de cada esglaó tenen aproximadament, una 

petja de 22 centímetres i una contrapetja de 20 centímetres. El replà té forma quadrada, les seves 

dimensions són de 0,80 metres d'amplada i 0'80 de llargada. Pel que fa a la resta d’escala és igual 

en pis, és a dir, tenen la mateixa forma que és quadrada i salven una altura de 2,80 m. La  forma és 

quadrada en trams de 4 escales cada un amb uns graons de petja 25 cm i contrapetja de 17,5 cm, i 

una amplada de 80 cm, deixant uns replans quadrats de 0,80m x 0,80m.  

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Escala planta baixa        Figura 4.15 Escala entre plantes 

 

     

                    4.2.5 DIVISÒRIES INTERIORS 

Els paraments verticals que ens trobem a l'interior de les vivendes, les que en teoria no suporten 

cap tipus de càrrega estructural, són de material ceràmic revestides amb morter de cal i 

posteriorment pintades, o cobertes de rajola ceràmica depenent de l'estància en què ens trobem. 

 

                    4.2.6 PAVIMENTS 

En l'edifici trobem diferents tipus de paviment: 

 - Morter de ciment:  En parts com el garatge trobarem aquest tipus de paviment. 

 - Rajola de gres: De diferents tamanys i dibuixos, les trobem pràcticament a totes les 

 estàncies interiors de l'edifici.  

 - Rajola ceràmica: Trobem aquest paviment en el forjat de la planta tercera. Es un paviment 

 brut i molt irregular. 
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                    4.2.7 COBERTA 

 

L'evolvent existent de l'edifici, que va ser reformada a l'any 2000 per l'anterior propietari, està 

composada de coberta plana transitable acabada amb paviment ceràmic, així com per una coberta 

inclinada realitzada amb biguetes de fusta amb entrebigat d'encadellat ceràmic i acabat amb teula 

àrab ceràmica. 

 

        

Figura 4.16.  Coberta planta transitable.       Figura 4.17. Coberta inclinada. 

 

 

4.3 DISTRIBUCIÓ  

 

En aquest punt ens trobem davant d'una distribució complicada d'entendre en l'actualitat, tot i 

que amb anterioritat una distribució d'aquest estil era normal i habitual de veure en molts edificis 

d'edat i característiques similars. 

 

En planta baixa ens trobem una entrada de persones i una altre de vehicles, comunicades les dos 

estances, la d'entrada de persones i l'entrada de vehicles, mitjançant una porta de pas. En 

l'entrada de persones ens trobem un passadís que ens condueix al nucli de  l'escala, el qual 

comença en un tram recte i gira després cap a l'esquerra, tenint una forma de L. 

 

 

                    4.4 SUPERFÍCIES 

 

Planta Baixa: 

DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE ÚTIL 

Garatge 54,79 m2 

Vestíbul escala 6,02 m2 

Traster 31,28 m2 

TOTAL S. ÚTIL 92,09 m2 

 

Planta primera:                                 

DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE ÚTIL 

Sala d'estar 16,52 m2 

Habitació 1 12,07m2 

Habitació 2 5,58 m2 

Habitació 3 15,78 m2 

Habitació 4 5,17 m2 

Distribuïdor 4,17 m2 

Menjador 9,95 m2 

Cuina 18,37 m2 

Bany 4,71 m2 

Terrassa 24,51 m2 

Balcó 0,60 m2 

TOTAL S. ÚTIL 117,40 m2 
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Planta segona:                                 

DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE ÚTIL 

Sala d'estar/menjador 16,52 m2 

Habitació 1 12,07 m2 

Habitació 2 5,58 m2 

Habitació 3 15,78 m2 

Habitació 4 5,17 m2 

Distribuïdor 4,17 m2 

Cuina 12,63 m2 

Bany 1,65 m2 

Traster 3,13 m2 

Terrassa 18,26 m2 

Balcó 0,60 m2 

TOTAL S. ÚTIL 95,56 m2 

 

 

Planta Tercera:                                 

DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE ÚTIL 

Sala d'estar/menjador 16,52 m2 

Habitació 1 12,07 m2 

Habitació 2 5,58 m2 

Habitació 3 15,78 m2 

Distribuïdor 4,17 m2 

Cuina 12,63 m2 

Bany 1,65 m2 

Traster 2,50 m2 

Terrassa 8,24 m2 

Balcó 0,60 m2 

TOTAL S. ÚTIL 79,74 m2 

 

Planta Sota coberta: 

DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE ÚTIL 

Traster 46,63 m2 

Terrassa 23,22 m2 

TOTAL S. ÚTIL 66,85 m2 

 

SUPERFÍCIE TOTAL: 

DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE ÚTIL 

PLANTA BAIXA 92,09 m2 

PLANTA PRIMERA 117,40 m2 

PLANTA SEGONA 95,56 m2 

PLANTA TERCERA 79,74 m2 

PLANTA SOTACOBERTA 66,85 m2 

TOTAL S. ÚTIL 451,64 m2 
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5. ESTUDI DE PATOLOGIES DE L'EDIFICI 

 

En aquest apartat s’estudiaran les patologies, que són la ciència que estudia els problemes 

constructius que apareixen a l’edifici, o en alguna de les seves unitats, després de la seva execució. 

 

La manifestació observable serà la lesió, i d’aquestes n’hi ha de primàries, que apareixen en primer 

lloc a la seqüència temporal, i les secundàries, que són conseqüència d’una lesió anterior. 

 

L'edifici presenta deficiències degut a que no s'han portat a terme les suficients mesures de 

manteniment i això ha provocat un agreujament al mal estat de la conservació del conjunt. 

 

Per trobar un diagnòstic idoni s’haurà de conèixer el seu procés, el seu origen, les causes, 

l’evolució, els símptomes i l’estat actual. En qualsevol ocasió s’intentarà atacar l’origen, la causa, i 

resoldre el símptoma, la lesió. 

 

S'ha realitzat una inspecció de l'edifici, per determinar el seu estat i per estudiar tots els elements. 

L'estudi tracta bàsicament d'un diagnòstic visual, ja que no existeix la possibilitat de determinar 

l'estudi mitjançant testimonis, ni utilitzar aparells especials. 

 

Per tal de poder portar terme aquest tema de la millor forma possible, s'ha seguit el següent 

ordre: 

                5.1- Paraments exteriors. 

                5.2- Estructura. 

                5.3- Coberta. 

                5.4- Instal·lacions comunitàries. 

                5.5- Accessibilitat 

 

 

 

 

                    5.1 Paraments exteriors 

 

Després de l'anàlisi visual dels paraments exteriors, s'han detectat les següents patologies: 

     - Deteriorament de l'arrebossat i humitats per capil·laritat a nivell de planta baixa. 

 

 

     - Deteriorament de la fusteria exterior i filtracions per manca d'estanquitat en ambdues 

façanes. 
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     - Esquerdes i principis d'escrostonaments en façana posterior, zona d'encastament de barana, i 

oxidacions i deteriorament de la pintura de revestiment de la barana, i en llindes. 

               

 

     - Mitgera esquerra i dreta de mamposteria i obra vista sense protegir i deteriorament 

generalitzat de l'arrebossat de ambdues façanes 

       

 

 

 

 

 

DIAGNÒSTIC: 

      Façana principal: 

Acabat arrebossat amb zones deteriorades. Esquerdes amb principis d'escrostonament sota lloses 

de balcó. Manca de paviment d'acabat de la llosa de balcó (pl. segona). Fissures i esquerdes en 

llindes i brancals de forats de façana. 

Humitats per capil·laritat i deteriorament de l'arrebossat a la zona d'entrega amb la cota de carrer. 

Deteriorament generalitzat de fusteria exterior de fusta, amb manca d'estanqueïtat, que provoca 

filtracions generalitzades. 

 

      Façana posterior: 

Façana amb acabat arrebossat. Deteriorament generalitzat de l'arrebossat de revestiment amb 

zones fissurades i amb esquerdes i escrostonaments. 

Baranes metàl·liques en terrasses amb oxidacions i escrostonaments de l'arrebossat a les zones 

d'encastament. 

Deteriorament generalitzat de fusteria exterior de fusta, amb manca d'estanqueïtat, que provoca 

filtracions generalitzades. 

 

      Mitgeres:  

Mitgera esquerra i dreta de mamposteria i obra vista sense protegir, amb manca de material de 

segellat de juntes. Algunes dependències interiors que delimiten amb les parts mitgeres presenten 

humitats per filtració. 
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                    5.2 Estructura 

 

Després de l'anàlisi visual de l'estructura, s'han detectat les següents patologies: 

     - Esquerdes en paret mitgera en zona de recolzament de biguetes. 

 

 

     - Zona de paviment fletxat per deformació de forjat. 

 

     

 

 

 

 - Bigueta de fusta amb forats perimetrals resultat d'atacs de corcs. 

 

 

 

DIAGNÒSTIC: 

Esquerdes a l'estructura vertical i deformacions i fletxes importants als forjats. Tanmateix la 

Propietat ja ha realitzat obres de reparació puntual procedint a substituir part dels forjats 

originals. 

 

 

 

                    5.3 Coberta 

 

La coberta de l'edifici, tant la part inclinada com la planta transitable van ser objecte d'una 

important reparació per part de la Propietat, substituïnt-se les cobertes originals. 

Presenta un bon estat aparent i es recomana controls periòdics i tasques de manteniment. 
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                    5.4 Instal·lacions comunitàries 

 

Després de l'anàlisi visual de les instal·lacions, s'han detectat les següents patologies: 

 

         Aigua: 

     - Dipòsit per aforament en dependència sota coberta inclinada. 

 

 

 

DIAGNÒSTIC: 

Instal·lació d'aigua obsoleta i no adequada a la normativa vigent. És recomanable la seva 

substitució amb connexió a la xarxa de distribució pública. 

 

         Electricitat: 

     - Comptador individual en habitació de l'habitatge. Instal·lació elèctrica obsoleta. 

 

 

DIAGNÒSTIC: 

Instal·lació d'aigua obsoleta (125V), no adequada a la normativa vigent i incompatible amb les 

necessitats actuals dels usuaris. És recomanable la seva substitució. 

 

         Gas: 

No disposa d'instal·lació de gas. 

 

         Sanejament: 

     - Baixant vist de fibrociment en façana posterior. S'observa deteriorament i fuites en unió de 

peces. 

 

 

DIAGNÒSTIC: 

La xarxa de sanejament vertical de l'edifici presenta trams de fibrociment força deteriorats, amb 

fuites en alguns elements d'unió. 

Tanmateix la Propietat ha procedit, puntualment, a canviar trams de la xarxa original per d'altres 

de PVC. 

Es proposa la construcció d'una nova xarxa de sanejament per tal de garantir la seva estanqueïtat i 

correcte funcionament. 



Rehabilitació de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres del Carrer Caritat núm. 49, Igualada 16 

 

Marc Julià Cortés – Projecte Final de Grau 

                    5.5 Accessibilitat 

 

Després de l'anàlisi visual de les instal·lacions, s'han detectat les següents patologies: 

     - Accés a l'edifici i accés a local de planta baixa. Accés no practicable. 

 

 

 

DIAGNÒSTIC: 

La tipologia de l'edifici i les seves característiques, el fan incompatible amb els requisits normatius 

actuals referents a l'accessibilitat. 

Hi ha possibilitats de instal·lar ascensor però afectant espais privatius de la finca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ DE LES PATOLOGIES 

 

Les solucions adoptades en el projecte compleixen amb els requeriments de l'anàlisi de les 

patologies. A continuació es passen a concretar les actuacions a realitzar i la seva resposta al 

present projecte: 

 

                    6.1 Paraments exteriors 

 

     - Es realitzarà un nou arrebossat a les dues façanes (a carrer i a pati d'illa), amb una composició 

proposada en el projecte. Previ aquest nou arrebossat, s'haurà de repicar tot l'existent, evitant així 

cap despreniment dels mateixos. Es substituiran els balcons existents per uns nous elements 

metàl·lics, amb el compliment de les normes urbanístiques i d'ús actuals. 

 

     - Les mitgeres al descobert (les dues), es protegiran amb envans pluvials amb l'aïllament tèrmic 

corresponent. 

 

     - Es substituiran totes les fusteries exteriors de l'edifici, per unes de noves d'alumini amb 

trencament de pont tèrmic i persianes enrotllables, també d'alumini, que s'ajustaran als espais 

existents de les actuals. 

 

     - Es substituiran les baranes metàl·liques existents als balcons existents, amb unes noves de 

mateix aspecte però amb fixacions més sòlides i alçades de 1,10m, segons Normativa actual (Codi 

Tècnic). 

 

     - Es proposa un aïllament interior amb "trasdossat" de plaques de "pladur" a totes les façanes. 
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                    6.2 Estructura 

 

     - Després de realitzar una diagnosi estructural, es decideix tractar amb pintures antiparàsits les 

biguetes de fusta dels sostres existents. Al sostre de la planta segona de l'edifici, a la zona en 

contacte a la façana a pati d'illa, es substituirà una superfície aproximadament 12,00m2 (correspon 

a la terrassa) de les biguetes de formigó armat amb cassetons ceràmics, suportades de mur a mur 

de càrrega. 

 

     - Per tal de donar un més gran monolitisme a l'estructura horitzontal actual, i com a 

conseqüència de la rehabilitació interior proposada, s'aixecaran els paviments existents i es farà 

una capa de compressió de 5 cm de gruix a tota la superfície dels sostres existents i de manera 

discrecional. Aquesta capa de compressió anirà arriostrada als murs de càrrega de l'edifici 

mitjançant rodons ancorats a aquests elements amb resina "Epoxi", que serviran per connectar els 

murs de càrrega de l'edifici amb la capa de compressió a realitzar, més concretament, al seu armat 

composat de graella de diàmetre 10 cada 15 cm. També es fixaran les biguetes de fusta existents a 

la nova capa de compressió amb cargols d'acer cada 50 cm i una llargària de 10 cm cargolats a les 

biguetes i lligant la part sobrant del cargol a l'armat de la capa de compressió nova del sostre. 

 

     - Substitució dels balcons de façana actuals per uns nous balcons metàl·lics, formant un conjunt 

monolític amb la capa de compressió dels sostres existents del punt anterior. 

 

     - Recalçament i reforç dels murs de càrrega de planta baixa amb sabates corregudes i murets de 

formigó armat, segons plànols. 

 

                    6.3 Cobertes 

 

     - Nova claraboia a la caixa d'escala, substituint a l'actual. 

 

     - Es preveu un aïllament tèrmic als terrats actuals, atenent al fet que avui dia no contemplen 

aquest element fonamental per a l'habitabilitat dels habitatges que cobreixen aquests elements. 

                    6.4 Instal·lacions 

 

            Aigua: 

Una vegada que es proposa la rehabilitació de l'edifici, es realitzarà una nova instal·lació de la 

xarxa d'aigua sanitària a tot l'edifici, des de les escomeses fins a la instal·lació interior, segons la 

normativa vigent actual. 

 

            Electricitat: 

Una vegada que es proposa la rehabilitació de l'edifici, es realitzarà una nova instal·lació de la 

xarxa d'electricitat a tot l'edifici, des de les escomeses fins a la instal·lació interior, segons el 

"Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". 

 

            Gas: 

No existeix tot i que es preveu una nova instal·lació canalitzada de gas, dintre de la normativa 

actual. 

 

            Sanejament: 

Una vegada que es proposa la rehabilitació de l'edifici, es realitzarà una nova instal·lació de la 

xarxa de sanejament i fumisteria a tot l'edifici, des de les escomeses fins a la instal·lació interior, 

segons la normativa vigent actual, evitant així possibles filtracions d'aquest element existent a 

altres elements estructurals de l'edifici. 

 

                    6.5 Accessibilitat 

 

El present projecte preveu la instal·lació d'un ascensor en l'edifici, cosa que millora 

substancialment l'accessibilitat dels habitatges de l'edifici. 
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7. PROPOSTA DE REHABILITACIÓ 

 

                    7.1 OBJECTE 

 

Una vegada solucionades les patologies existents, es procedirà a realitzar les següents pautes per 

fer front a la reforma de la casa. 

 

L’actuació de la rehabilitació pretén recuperar la funcionalitat de la construcció original de l'edifici, 

però actualitzada i adaptada a la normativa actual i als temps actuals. 

 

Es portaran a terme dos tipus de solucions, una opció serà la substitució dels elements que es 

troben en mal estat, i si aquesta primera no és possible, com a segona opció s’optarà per millorar 

la solució existent reemplaçant-la per una de nova. La presa de decisió vindrà determinada per la 

dificultat entre un procés i l’altre, i el cost econòmic. L’objectiu és recuperar els materials que 

obtenim i intentar utilitzar-los o reciclar-los. 

 

La prioritat és recuperar la funcionalitat i recuperar l'ús de l'edifici sota el compliment de la 

normativa vigent. 

 

La voluntat d'adquirir el màxim de coneixements possibles abans d'intervenir ha estat present al 

llarg de tot el projecte, i és per això que a partir d'aquí s'haurà d'avaluar la conveniència i la 

profunditat que s'ha d'intervenir. Es tindran en compte els criteris econòmics, de sostenibilitat i de 

millor manteniment futur. 

 

Per la informació recollida i aquests criteris anteriors a continuació s'exposen les decisions preses 

per millorar les condicions d'habitabilitat: 

 

 

 

 

            ESTRUCTURA VERTICAL 

 

     - Sanejament façanes. 

     - Aïllament idoni a les façanes augmentant i proporcionant aïllament tèrmic i acústic. 

     - Realització d'estintolaments per a la millor distribució i ampliació de les estances.     

     - Modificació d'espais interiors amb l'enderroc de parets divisòries i incorporació  de noves. 

     - Modificació de la caixa d'escala i elaboració de la solució adoptada. 

     - Ampliació d'obertures. 

 

            ESTRUCTURA HORITZONTAL 

 

     - Reforç dels forjats amb nova capa de compressió. 

     - Rebaixament del paviment de planta baixa a la mateixa cota de carrer. 

      

            ACABATS 

 

     - Substitució total dels acabats i revestiments de totes les estances. 

     - Substitució total dels aparells higiènics i sanitaris. 

     - Substitució total de la cuina amb la introducció de tots els electrodomèstics necessaris. 
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                    7.2 DIRECTRIUS DE TREBALL 

 

7.2.1 RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ 

 

Per dur a terme el recalçament i reforç dels murs de càrrega de planta baixa amb sabates 

corregudes i murets de formigó armat, s'ha optat per la opció de realitzar-ho mitjançant batatges, 

que consisteixen en anar refonamentant l'edifici per trams alternats, per alterar de la menor 

manera possible algun moviment de l'edifici.  

 

Per portar a terme aquest tipus de fonamentació, en una casa vella com és el cas d'aquest 

projecte, s'actuarà de la forma següent: 

 

      - Reforç i apuntalament tant de la planta baixa com de les superiors. 

      - Transferència de càrregues al apuntalament. 

 - Realització de l'excavació fins a la fonamentació actual en un tram de 2m d'amplada            

aproximadament. 

      - Construcció de la nova fonamentació. 

      - Transferència de càrregues a la nova fonamentació.  

 

7.2.2 DESMUNTATGES I ENDERROCS 

 

Després del reforç de la fonamentació, com s'ha esmentat als apartats anteriors, realitzarem les 

noves capes de compressió a tots els forjats. Començarem per el de dalt de tot i anirem de l'últim 

pis fins al primer.  

S'ha decidit fer-ho d'aquesta manera, és a dir, de dalt cap a baix perquè considerem que els 

envans dels pisos inferiors poden rebre algun tipus de càrrega, i per tant al fer la capa de 

compressió arriostrada als murs de càrrega juntament amb la fixació de les biguetes de fusta a la 

nova capa de compressió, d'aquesta forma lliurem, als envans dels pis inferior, de qualsevol 

càrrega que pogués transmetre.  

 

Una vegada acabat tots els forjats es procedirà al desmuntatge de les fusteries actuals, les quals 

són de fusta molt maltractada per el pas del temps i la climatologia. 

 

 

7.2.3 MODIFICACIÓ DE LES OBERTURES I LA INCORPORACIÓ DE LES NOVES 

 

Per portar a terme les ampliacions es realitzarà de la mateixa manera que si volguéssim realitzar 

un estintolament; primer, marcarem sobre la paret les dimensions de la futura finestra 

(replanteig), llavors sobre la nova llinda farem les obertures de les mides necessàries per poder 

encabir el perfil metàl·lic, les asnelles, el farem recolzar sobre uns puntals subjectats sobre els 

dorments que suportaran les càrregues superiors. Tot seguit obrirem la paret i col·locarem les 

noves llindes (perfils laminats), prèviament haurem realitzat els daus amb morter d’altes 

prestacions. S’enderrocarà la paret fins aconseguir les mides desitjades. Traurem els puntals, de 

manera que entrarà en càrrega la jàssera i extraurem les asnelles, el forat del qual reomplirem  per 

aconseguir la uniformitat de la façana. 

 

 

7.2.4 ENDERROC DEL FORJAT DETERIORAT I FORMACIÓ DEL NOU 

 

Com s'ha comentat anteriorment s'ha de substituir uns 12 m2 del sostre de planta segona, 

corresponent a la terrassa, de biguetes de formigó les quals estan molt deteriorades.  

 

Prèviament cal apuntalar els murs de càrrega i suports per garantir la seva estabilitat. Es 

desmuntarà el forjat existent per mitjans manuals, l'entrebigat i es retirarà la runa.  
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7.2.5 ESCALA 

 

Les plantes de l'edifici aniran unides pel nucli de comunicació vertical; l'escala. Aquesta serà 

modificada completament en el primer tram entre la planta baixa i la primera planta. El motiu 

principal és l'estat precari que presenten, i per altra banda, el compliment de la normativa pel que 

fa referència a la mida dels graons. Aquest primer tram tindrà forma de L com l’actual i estarà 

composada per 21 esglaons. Tenint en compte que l’altura a salvar és de 3,60 metres, la seva petja 

serà de 28 centímetres mentre que la seva contrapetja farà 17,14 centímetres. 

 

La resta de l’escala fins a la planta sota coberta serà de forma quadrada en trams de 4 esglaons 

fent un total de 16 esglaons per pis.  

 

El tram d’escala de planta primera a planta segona salva una altura de 2,95 metres, fent així els 

seus esglaons una petja de 28 centímetres i la seva contrapetja de 18,43 centímetres. 

 

L’escala de les plantes de segona a tercera i de tercera a sota coberta són iguals, salvant una altura 

de 2,80 metres cadascuna, fent així que els seus esglaons tinguin una petja de 28 centímetres i una 

contrapetja de 17,50 centímetres. 

 

Les escales aniran acompanyades d’una barana metàl·lica d’una altura de 0,90 metres d’alçada en 

tot el seu recorregut. Aquestes mides compleixen el CTE i el Decret d’habitabilitat i són unes 

escales realment còmodes de pujar. 

 

7.2.6 ASCENSOR 

 

Es preveu la instal·lació d’un ascensor per tal de donar compliment al tema d’accessibilitat a 

l’edifici. S’ha optat per la opció de un ascensor elèctric sense sala de màquines, i una capacitat de 

6 persones. 

 

El fossat d’ascensor tindrà les mides de 1,60x1,50 metres i estarà fabricat amb estructura de 

formigó armat. 

 

Les mesures de la cabina seran de 1,03 metres d’amplada i de 1,165 metres de fons de cabina, 

mentres que l’amplada de les portes serà de 0,80 metres. 

 

7.2.7 AÏLLAMENT DE LES PARETS 

 

A les parets de les façanes es preveu un trasdossat amb plaques de pladur, mentres que a les 

parets mitgeres la proposta és la col·locació de un envà pluvial amb aïllament tèrmic en el seu 

interior. Aquests punts ja estan desglossats ens amb anterioritat a l’apartat de proposta 

d’intervenció. 

 

7.2.8 PARTICIONS INTERIORS 

 

La ubicació de les parets divisòries de cada habitatges estan reflectides en els plànols adjunts. Els 

nous envans seran de maó foradat de 50x25x7 centímetres unides amb morter de ciment 

pòrtland, enguixades i pintades. En el cas de les cambres humides,banys i cuines l'envà serà de 

29x14x9 centímetres pres amb morter de ciment pòrtland, enguixades i pintades, o enrajolades 

depenent de l’estança que sigui. 

 

8. INSTAL·LACIONS 

 

A continuació es defineix una possible solució al pas de totes les instal·lacions de l’edifici: 

 

                    8.1 ELECTRICITAT 

Una vegada que es proposa la rehabilitació de l'edifici, es realitzarà una nova instal·lació de la 

xarxa d'electricitat a tot l'edifici, des de les escomeses fins a la instal·lació interior, segons el 

"Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". 
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La instal·lació discorrerà per falç sostre de la planta baixa fins als armaris de comptadors, on hi 

haurà ubicats 3 comptadors de les vivendes, 1 comptador de planta baixa i 1 comptador pels 

espais comuns. Des d’aquí sortiran les diferents línies que discorreran per un conducte tècnic, que 

s'hi tindrà accés pel manteniment, en el replà de cada planta, on allà entrarà cap a l’interior de la 

vivenda on hi haurà el quadre de comandament distribuint les diferents línies dels habitatges. 

 

En els plànols es pot observar la ubicació de tots els punts de llum, interruptors, preses de corrent, 

un petit esquema elèctric de cada habitatge, i la ubicació dels comptadors i quadre de 

comandament de tots els habitatges. 

 

                    8.2 AIGUA 

Una vegada que es proposa la rehabilitació de l'edifici, es realitzarà una nova instal·lació de la 

xarxa d'aigua sanitària a tot l'edifici, des de les escomeses fins a la instal·lació interior, segons la 

normativa vigent actual. 

 

La instal·lació discorrerà per la planta baixa fins als armaris de comptadors, on hi haurà ubicats 3 

comptadors de les vivendes, 1 comptador de planta baixa. Des d’aquí sortiran els diferents tubs 

fins als muntants que conduiran l’aigua fins a cada habitatge, en el qual es disposarà una clau de 

pas situada al safareig de cada pis. el quadre de comandament distribuint les diferents línies dels 

habitatges. 

 

La instal·lació interior de cada habitatge serà instal·lada en falç sostre i a l’entrada de cada estança 

hi haurà un clau de pas per accionar en cas de fuites o manteniment. 

 

En els plànols es pot observar la ubicació de totes les claus de pas de les diferents estances i 

habitatges, així com la ubicació dels comptadors i dels muntants en planta baixa.  

 

                    8.3 GAS 

No existeix tot i que es preveu una nova instal·lació canalitzada de gas, dintre de la normativa 

actual. 

La instal·lació proposada a l’edifici és la de tenir l’armari de comptadors en planta baixa, ventilats a 

façana com marca la normativa actual, i a partir d’aquí, mitjançant tubs embeinats, es condueix 

fins a cada habitatge on hi ha la clau de pas. Immediatament després de la clau de pas de 

l’habitatge ja trobem el escalfador de l’aigua. 

 

En els plànols es pot observar la ubicació dels comptadors en planta baixa, i també el recorregut 

de la instal·lació fins arribar als termos de cada habitatge. 

 

                    8.4 SANEJAMENT 

Una vegada que es proposa la rehabilitació de l'edifici, es realitzarà una nova instal·lació de la 

xarxa de sanejament i fumisteria a tot l'edifici, des de les escomeses fins a la instal·lació interior, 

segons la normativa vigent actual, evitant així possibles filtracions d'aquest element existent a 

altres elements estructurals de l'edifici. 

 

En la xarxa proposada es planteja un sistema individualitzat separat tal i com ho especifica la 

vigent normativa, DB HS Codi Tècnic de l'Edificació. Consisteix en un sistema d'evacuació de les 

aigües pluvials i un altre d'aigües residuals.  

 

A cada planta trobem els corresponents baixants que recullen les aigües brutes de la cuina, 

safareig, i banys, i a través de col·lectors connectats amb pericons es dirigeix cap a la xarxa de 

clavegueram del carrer. 

 

La xarxa d'aigües pluvials es planteja dirigir l’aigua de la coberta fins a la planta baixa i connectar a 

la xarxa de clavegueram.  

 

En els plànols es pot observar la ubicació del baixants i la xarxa horitzontal en planta baixa fins a la 

connexió a la xarxa de clavegueram del carrer. 
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                    8.5 VENTILACIÓ 

 

Aquesta instal·lació fa referència a la qualitat de l'aire interior i per el seu correcte dimensionat 

s'ha recorregut al Document Basic HS 3 Calidad del aire interior del Codi Tècnic. 

 

En primer lloc s'han calculat els caudals de ventilació mínims en funció del nombre d'ocupants en 

el cas d'habitacions i sales, en funció de la superfície la cuina i traster i en funció d'altres 

paràmetres a l'hora de calcular el dels banys. 

 

Als plànols corresponents hi ha senyalitzades les obertures d'admissió, aquelles que permeten 

l'entrada de ventilació natural mitjançant les respectives finestres, les obertures de pas, aquelles 

que permeten l'accés entre estances i finalment les d'extracció, que són les que ventilen a coberta 

com en el cas de la cuina o els banys. 

 

Per portar a terme en dimensionat dels conductes d'extracció s'ha tingut en compte la zona 

tèrmica, la classe de tir i el nombre de plantes de l'edifici. 

 

                    8.6 TELECOMUNICACIONS 

 

Una vegada que es proposa la rehabilitació de l'edifici, es realitzarà una nova instal·lació de la 

xarxa de telecomunicacions a tot l'edifici. 

 

La instal·lació discorrerà per falç sostre de la planta baixa fins al RITI. Des d’aquí sortiran les 

diferents línies que discorreran per un conducte tècnic, que s'hi tindrà accés pel manteniment, en 

el replà de cada planta, on allà entrarà cap a l’interior de la vivenda. 

 

En els plànols es pot observar la ubicació del RITI en planta baixa i el conducte tècnic per on pugen 

tots els cables fins a les vivendes. 

 

 

9. ASPECTES MEDIAMBIENTALS 

 

Criteris tinguts en compte en quant a eficiència energètica: 

- S'ha adaptat l'edifici al seu entorn, forma, volum i distribució interior. 

- Millora de l'aïllament en les orientacions més penalitzades. Evitant ponts tèrmics. 

- Instal·lació de xarxa de sanejament separativa. 

- La cuina ha estat dissenyada tenint en compte uns criteris bàsics de sostenibilitat, per reduir la 

petjada ecològica de la casa, millorar el seu comportament energètic i aconseguir un espai més 

optimitzat i eficient. 

- Instal·lació de sanitaris amb cisterna de regulació de descàrrega. 

- Utilització de aixetes termostàtiques en dutxes i banyeres per a la regulació automàtica de la 

temperatura de l'aigua calenta. 

- Facilitar el manteniment de les instal·lacions (accessibles i registrables). 

- El sol és una font natural de llum i calor. Disposar de llum natural a totes les estances de 

l'habitatge proporciona un important estalvi energètic. 

 

Materials i sistemes constructius: 

- Portar a terme una construcció de qualitat (durabilitat). 

- Economitzar en els materials, ajustant el disseny dels elements constructius al càlcul realitzat. 

- Es facilita la desconstrucció i el reaprofitament futur del material utilitzat. 

- Reutilització dels materials existents per a la conformació de l'obra nova, ja que es redueix en 

gran mesura la generació de residus.  

- Incorporació de certs materials respectuosos amb el medi ambient i s'han utilitzat materials 

locals sempre que hagi estat possible. 

 

En obra: 

- Evitar la despesa inútil d'aigua i energia. 

- Recollir selectivament els residus. 

- Reciclar a l'obra. 

- Evitar la contaminació acústica i l’emissió de pols i altres substàncies. 
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10. PROPOSTA DE REFORMA INTERIOR 

 

La principal finalitat a l'hora de dissenyar l' interiorisme es basa en crear un espai agradable a 

simple vista i que al mateix temps aporti sensació de benestar. 

 

Totes les zones de l’edifici han estat cuidades al detall per intentar crear espais capaços de 

commoure i per tal de que englobin totes les necessitats que requereix l'espai.  

 

La sensibilitat per el color no és només un fet biològic, també social, cultural i antropològic, per el 

que no existeix un veritable codi de colors vàlid per a cada situació. En el cas d’aquest projecte 

s'ha optat per a colors càlids a trets generals ja que aquests tenen la capacitat d'estimular, 

transmetre energia i afavoreixen les activitats físiques i cerebrals. 

 

                    10.1 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El projecte tracta de la rehabilitació interior de la planta baixa destinada a garatge, les tres plantes 

pis on hi haurà 1 habitatge per planta. La planta sota coberta es mantindrà com a traster per 

normativa de l’ajuntament el qual no es pot concedir com a estudi ni com a dúplex del pis inferior. 

 

Com a punt de partida, el primer que s'ha plantejat és pensar en els serveis i necessitats que han 

de tenir aquests nous habitatges, i quina és la distribució més idònia per complir amb tots els 

requisits desitjats.  

 

                    10.2 DISTRIBUCIÓ DELS HABITATGES I SUPERFÍCIES 

La distribució segueix i es basa en diferents criteris per tal de crear espais còmodes i adequats. 

S'ha tingut en compte la zonificació, en funció a si les estances són de dia o de nit, s'han ubicat les 

zones de dia, com son les sales i cuines, a la façana de carrer, de manera que serà l'espai més 

sorollós, tot i que pel trànsit que hi ha en el carrer Caritat es podria considerar un nivell sonor baix, 

mentres que les habitacions donen la façana posterior que dóna al pati d’illa. En les zones interiors 

hi tindrem els banys i safareigs, ja que aquests poden ventilar-se de forma artificial. 

 

La sala d'estar i menjador són espais de dia que necessiten una bona lluminositat i ventilació. És 

per això que tenen obertures a façana i presenten bona il·luminació. El dormitori és la part més 

íntima de l'habitatge i ens assegura el descans, és per aquest motiu que serà pintat amb colors 

clars i les parets contindran poca decoració, gràcies a les tonalitats clares s'aconseguirà l'harmonia 

total. També és important el fet de reduir el màxim la presència d'aparells elèctrics i electrònics al 

seu interior. 

 

La circulació ha estat un altre punt rellevant a l'hora de crear els diferents espais, s'ha tingut en 

compte les freqüències de recorreguts. El mobiliari s'ha col·locat de forma que no obstaculi el pas i 

no faci incòmode la circulació per a les diferents estances. La funció destinada a cada estança ha 

vingut constantment marcada per a l'activitat que es portaria a terme, de manera que les zones 

publiques tenen una dimensió superior a les parts més privatives o destinades a espais de nit i 

descans. 

 

Tots els pisos consten de sala d’estar-menjador, cuina, safareig, dos habitacions i un o dos banys 

depenent del pis. 

 

A continuació definirem la distribució de cada planta: 

 

                    PLANTA BAIXA: 

En aquesta planta trobem el vestíbul d’entrada el qual ens condueix a l’escala i paral·lela aquesta 

hi tenim un passadís que ens porta a l’ascensor. En aquesta planta també hi ha el garatge el qual 

té la superfície de tot l’edifici en planta.  

 

DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE ÚTIL 

Garatge 76,66 m2 

Entrada 11,12 m2 

TOTAL S. ÚTIL 88,78 m2 
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                    PLANTA PRIMERA: 

En aquesta planta trobem el pis més gran de tot l’edifici. Entrant trobem el distribuïdor, el qual 

parteix i diferencia clarament la zona de dia (a l’esquerra) i la zona de nit (a la dreta). En ell trobem 

també dues portes més que són, un bany complet amb dutxa, bidet, lavabo i vàter, i en l’altre un 

petit safareig on hi col·locarem la rentadora, assecadora i termo.  

A la zona de dia trobem la sala d’estar-menjador que està composada per sofà, moble de tv, i una 

taula de menjador. L’altre estança de la zona de dia és la cuina, la qual estarà totalment equipada 

amb equip d’extracció, fogons, forn i pica, juntament amb les instal·lacions corresponents. Les dos 

estances tenen sortida a un petit balcó a la façana del carrer. 

A la zona de nit trobem un despatx i dos àmplies habitacions, una de les quals és una suite. Les 

habitacions tenen sortida a una terrassa exterior a la façana del pati d’illa. 

DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE ÚTIL 

Sala d’estar/menjador 19,00 m2 

Cuina 9,20 m2 

Rebedor 5,00 m2 

Safareig 2,50 m2 

Bany 1 5,61 m2 

Bany 2 3,86 m2 

Distribuïdor 3,43 m2 

Despatx 7,53 m2 

Dormitori 1 13,70 m2 

Dormitori 2 15,16 m2 

Balcó  3,30 m2 

Terrassa 24,52 m2 

TOTAL S. ÚTIL 112,81 m2 

        

                     PLANTA SEGONA i TERCERA: 

Tan el pis de la planta segona com el de la tercera són iguals exceptuant que les terrasses que 

donen a la façana posterior són de superfícies diferents, la de la planta segona és més gran que la 

de la tercera.  

 

Pel que fa a la distribució  els dos pisos consten de sala d’estar-menjador, cuina, un bany, safareig, 

i dos habitacions.  

La zona de dia, safareig i bany són iguals que el de la planta primera, mentres que la zona de nit la 

conformen dos habitacions, una de doble i l’altre individual. Les dos tenen sortida a una terrassa 

de la façana de pati d’illa.  

 

DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE ÚTIL DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE ÚTIL 

Sala d’estar/menjador 19,00 m2 Sala /menjador 19,00 m2 

Cuina 9,20 m2 Cuina 9,20 m2 

Rebedor 5,90 m2 Rebedor 5,90 m2 

Safareig 2,50 m2 Safareig 2,50 m2 

Bany  5,60 m2 Bany  5,60 m2 

Dormitori 1 11,48 m2 Dormitori 1 11,48 m2 

Dormitori 2 7,06 m2 Dormitori 2 7,06 m2 

Balcó 3,30 m2 Balcó 3,30 m2 

Terrassa 22,98 m2 Terrassa 10,12 m2 

S. ÚTIL Pl.Segona 87,02 m2 S. ÚTIL Pl.Tercera 74,16 m2 
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                    PLANTA SOTACOBERTA: 

En aquesta planta trobem un traster comunitari perquè per normativa de l’ajuntament d’Igualada 

en aquest carrer només es permeten planta baixa +3. En un principi l’ajuntament volia fer rebaixar 

l’altura de la coberta.  

DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE ÚTIL 

Traster 43,62 m2 

Terrassa 22,34 m2 

TOTAL S. ÚTIL 65,96 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta Baixa 

 

Planta Primera 

 

Planta Segona i Tercera 

 

Planta Sota coberta 
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                      10.3 OBERTURES I IL·LUMINACIÓ 

 

Per tal de tenir més llum natural a dins de l’edifici, totes les obertures han sigut modificades i 

ampliades per millorar aquest aspecte i també tenir una millor ventilació. Totes les obertures 

superaran el 1/8 de la superfície de l’estança com indica la normativa. 

 

També en totes les zones s’han ubicat punts de llum, mirant sempre la seva ubicació depenent de 

l’estança en què ens trobem i la funcionalitat que se li dóna a ella, sempre mirant de crear un 

espai acollidor i de tranquil·litat. 

 

                    10.4 MATERIALS D’ACABATS 

REVESTIMENTS VERTICALS: 

 

     EXTERIOR:  

A les façanes de l’edifici trobarem diferents tipus d’acabats: 

- En la planta baixa trobem un acabat mitjançant pedra de Sant Vicenç de 2 centímetres de 

gruix.  

- La porta de garatge, que serà basculant d’acer lacat  amb obertura automàtica i 

comandament a distància, amb tarja superior de reixa de lamel·les d’acer lacat de color ral 

semblant a la pedra de Sant Vicenç, per a la ventil·lació de garatge i superior de 

comptadors de gas natural. 

- L’acabat de la façanes serà amb estuc monocapa de color crema. 

La part exterior de les parets mitgeres hi col·locarem un envà pluvial, per protegir de la 

meteorologia, amb aïllament tèrmic en el seu interior. 

 

     INTERIOR  

Els revestiments verticals interiors seran per tot l’edifici igual consistint en un acabat enguixat i 

pintat, exceptuant els banys que seran enrajolats. 

 

La cuina es revestirà amb marbre de tonalitat clara. 

REVESTIMENTS HORITZONTALS: 

 

     EXTERIOR:  

L’acabat dels balcons i terrasses exteriors es realitzarà mitjançant rajoles ceràmiques que siguin 

antilliscants, i que no perdi les propietats amb el pas del temps, ja que aquestes estaran a la 

intempèrie. 

 

     INTERIOR  

Els revestiments horitzontals en les zones comuns del vestíbul d’entrada i escala són de rajoles de 

granit polit, el qual té un color gris molt neutre i concordant amb tota la harmonia de l’edifici. 

 

El paviment del garatge es realitzarà mitjançant un paviment continu de resines epoxi auto 

anivellant de 3 mm d'espessor. S’ha escollit aquest tipus de material per el garatge, perquè és 

antilliscant, molt resistent a l'abrasió i de fàcil neteja. 

 

El material escollit pels interiors dels habitatges és un parquet de tonalitat clara, més 

concretament el parquet de “arce canadiense”. La tonalitat d’aquest parquet és clara, la qual 

transmet una sensació de tranquil·litat i juntament amb una bona il·luminació creant una visió de 

les estances molt equilibrada i harmoniosa. 

 

            

Parquet “arce canadiense”                           Exemple paviment parquing  Rajola de granit polit 
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                    10.5 BANYS 

 

Per a l'elecció dels materials a utilitzar en el disseny de la reforma s'ha optat per utilitzar 

productes de marques catalanes. 

 

Per als materials ceràmics s'han seleccionat materials del catàleg de la casa TAU ceràmica. En 

canvi, per als equips de bany s'ha optat per la casa ROCA. De les tarimes de parquet per a les 

habitacions, se seleccionen materials de la casa PARQUETS NADAL. 

 

Per a l'equipament del bany es tria el lavabo "Prima" (Figura 11.1) de porcellana blanca sobre 

encimera, i juntament s'hi col·loca un armari. 

Per a l'aixeta s'ha escollit el model ‘’L90’’ (Figura 11.2). 

                                 

Figura 11.1 Lavabo Prima de Roca                                                             Figura 11.2 Aixeta L 90 de Roca 

 

Per al vàter i bidet s'ha optat pel model ‘’Meridian’’(Figura 11.3, 11.4), elements que barregen 

línies modernes amb un disseny més clàssic. 

 

Figura 11.3 Vàter Merdian de Roca           Figura 11.4 Bidet Meridian de Roca 

En el que a la dutxa fa referència, com ja s'havia comentat, en una dutxa enrasada a la mateixa 

altura del sòl del bany i del mateix material. Una dutxa sense portes, simplement amb unes 

mampares de vidre ‘’Modus DF’’(Figura 11.6), acompanyades per una columna d'aigua d'acer ‘’S-

Slim’’(Figura 11.5), i un plat de dutxa “walk in), tots ells de la marca Roca. 

 

 

Figura 11.5 Dutxa s-lim de Roca         Figura 11.6 Mampara de vidre Modus DF de Roca 

              

 

                    10.6 CUINA 

 

Les cuines dels tres habitatges seran iguals i s’ha intentat aplicar a la cuina certes característiques 

que es consideren vitals en aquest espai, la funcionalitat, la lluminositat i la comoditat. Cal tenir 

present que és un dels espais més cars i complexes d'un habitatge i és un element que s'ha de 

dissenyar amb precisió i rigor per poder aprofitar el màxim espai. En poca superfície trobem una 

gran diversitat d'usos, aparells, materials, acabats i instal·lacions que s'hauran d'optimitzar. Està 

clar que la cuina ha de ser un lloc adient per cuinar i, per tant, ha de ser funcional, pràctica i 

eficient. Però també pot ser un lloc amb un disseny agradable i amb un toc personal. 

 

Per tant la distribució de la cuina s'ha fet de forma allargada on trobem la zona d’aigües, la de 

cocció i la de manipulació. També s’han disposat els diferents mòduls per l’emmagatzematge que 

comparteixen espai amb alguns electrodomèstics com el microones i el frigorífic.  

 



Rehabilitació de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres del Carrer Caritat núm. 49, Igualada 28 

 

Marc Julià Cortés – Projecte Final de Grau 

 

 

Figura 11.7 Distribució de la cuina 

 

                    10.7 FUSTERIA 

 

Tota la fusteria de l'edifici serà reemplaçada per una de nova i de millor qualitat, ja que la actual és 

de fusta i està deteriorada per les inclemències del temps. A més a més serà necessari per tal de 

complir amb la normativa del CTE-HS relacionat amb d'estanqueïtat, ponts tèrmics, etc. 

 

Les finestres seran d'alumini lacat RAL 7022 amb trencament de pont tèrmic, vidre de 4/6/4, és a 

dir, compostes per doble vidre de 4 mil·límetres de gruix i amb cambra d'aire de 6 mil·límetres, fet 

que ens permetrà estalviar calefacció (el 25% d'energia) i ens protegirà de la contaminació 

acústica. Es tindrà en compte la seva estanquitat incrementant l'estalvi, també tenen un factor 

solar de 0,7. La persiana serà enrotllable d'alumini i també del mateix color que la fusteria, RAL 

7022. L'acabat en la façana de la caixa de persiana serà d'alumini Alucobond  del mateix color. 

 

Les portes interiors seran de fusta de roure, amb un acabat simple, llis i envernissat per els dos 

costats. Estaran formades per una fulla batent massissa de 40 mil·límetres de gruix. Seran sòlides i 

presentaran bones qualitats d'aïllament tèrmic i acústic. Les que siguin corredisses (cuines), 

seguiran els mateixos requisits i aniran equipades amb guia silenciosa. 

Les obertures ubicades a la façana principal s'han tocat en menys mesura possible per tal de no 

perdre l'encant que ha presentat al llarg de la seva trajectòria la masia. 

En tot cas, l'objectiu de totes les obertures és aconseguir estalvi energètic, menys pèrdua de calor 

generada a l'interior, major confort i condicions d'habitabilitat. 

 

Pel que fa a les baranes de la façana principal, s'ha escollit baranes mitjançant passamà d'acer 

inoxidable 50x10 mm inferior, superior i muntants de vidre laminat opac 5+5 mm. 

Les de la façana posterior la barana estarà composada per un passamà d'acer pintat de 50x10 mm 

inferior i superior, muntants de d'acer de Ø10 mm cada 10 cm aproximadament. 

 

11. NORMATIVA APLICABLE 

 

Es compleixen els nivell mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges establert pel Decret 

d'habitabilitat 141/2012 de 30 d'octubre sobre condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i 

la cèdula d'habitabilitat. 

 

La construcció ve determinada per les característiques mínimes exigides: l'habitatge és sòlid, evita 

que traspuï la humitat, és estanca a les aigües pluvials, s'evita la inundació de l'habitatge i té el 

terra trepitjable, tant de l'habitatge com del seu accés. Està compost per les estances mínimes, la 

sala, una cambra higiènica i un equip de cuina i supera els 20 m2 de superfície útil. 

 

Sala d’estar: Pot inscriure un quadrat de 2,40 x 2,40 m i té una superfície no inferior a 10 m². 

Disposa d'una obertura superior a 0,80 m² en façana. 

 

Habitacions: Totes les habitacions tenen una superfície superior a 5 m² i una inscripció d’un 

quadrat que faci en planta 1,80 × 1,80 metres. Les obertures tenen una superfície superior a 0,40 

m². 

 

Bany: Tots els banys disposen de les peces mínimes i estan dotats dels requisits mínims. 

 

Cuina: Disposa d'un equip mínim format per una pica i un aparell de cocció. La ventilació és directa 

a l'aire lliure. 
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Accessibilitat: La planta baixa compleix amb els criteris d'accessibilitat per a persones de mobilitat 

reduïda, les plantes superiors també compleixen aquests requisits. Tot i així, les zones públiques si 

que compleixen els requisits següents: 

 

      - Cuina: Ø 1,50 m lliure a la zona de treball. 

      - Bany: Ø 1,20 m lliure a una altura entre 0 i 70 cm d’alçada. 

 - Portes: Tots els espais practicables tenen portes de 80 cm d’amplada i 2,10 m d’altura. A les   

dues cares de la porta existeix un espai horitzontal lliure d'obstacles de diàmetre de 1,20 m. 

      - Circulació: Tots els espais destinats a circular tenen una amplada mínima de 1,10 m. 

      - Vestíbul: Inclou un espai de gir de diàmetre 1,50 m lliure d'obstacles. 

      - Mecanismes d'obertura i tancament: Situats a una altura entre 0,80 i 1,20 m. 

 

Als annexos podem trobar més detalladament la normativa exhaustiva tant la que s'aplica 

genèricament com la més restrictiva per edificis ja usats o preexistents com és en el cas que ens 

trobem. 
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12. CONCLUSIONS 

 

En un principi la única idea era la de rehabilitar l'edifici i semblava una idea fàcil, però a la hora de 

la veritat tot el contrari. A mesura que m'anava endinsant més amb l'anàlisi visual de l'edifici, vaig 

anar comprenent que no només seria la distribució interior dels habitatges, sinó que també 

l'estructura del mateix, començant per la fonamentació i acabant amb els forjats, hauria de tenir 

cabuda dins d'aquest projecte.  

 

Per aquest motiu vaig replantejar-me els objectius, i si en un futur aquest edifici es dur a terme la 

seva rehabilitació, per molt bé que estiguessin els plànols de la rehabilitació interior, si no es tenia 

en compte l'estat de l'estructura i les accions que s'haurien de portar a terme, no serviria per a res 

la feina feta. Això no vol dir que no s'hagi tingut en compte l'interior de l'edifici, perquè l'interior i 

la seva distribució ha estat per igual treballada que l'estructura. 

 

Al començar des de zero i no disposar de cap plànol, m'he adonat de la complexitat que això 

suposa, però mica en mica al anar veient uns resultats sobre el paper em feia engrescar més per 

continuar, com per exemple pensar la manera com es podria dur a terme el recalçament de la 

fonamentació, cosa que després de buscar formes, mètodes i preguntar a gent amb experiència en 

el món de la rehabilitació, no és una cosa fàcil i que s'hagi de prendre lleugerament. 

 

Un altre punt va ser la distribució interior, perquè trobar una distribució encertada i pràctica no va 

ser un procés senzill, ja que hi vaig donar-hi voltes i més voltes fins a trobar-ne una que em 

satisfés. Un exemple de que la distribució ha estat estudiada és el fet de què els habitatges 

d'aquest projecte, que com es pot observar són pisos petits, disposen d'un petit safareig o espai 

on posar-hi la rentadora i l'assecadora, ja que personalment sóc de la gent que no li agrada trobar 

la rentadora per exemple a la cuina o al bany, cosa que passa en molts habitatges. 

 

També he de dir que en un principi el tutor i jo teníem dos punts de vista diferents i xocants, però 

no que em volgués posar entrebancs, cosa que havia arribat a pensar en algun moment, sinó que 

el que ell volia era guiar-me cap a una millor solució amb el tema que fos. Al final he de dir que  

sempre hem arribat a una bona entesa i  agrair-li el seu consell. 

 

En definitiva dir que aquests últims mesos de feina han sigut enriquidors, perquè he pogut 

observar en primera persona les dificultats que un es pot trobar a l'hora de fer un projecte 

d'aquestes característiques, i que de ben segur em seran útils a la vida. 

 

Per finalitzar espero veure aquest projecte portar-se a terme, ja que al ser al propietari de l'edifici i 

la persona que ha fet el projecte, crec que encara m'ompliria més d'orgull i satisfacció veure la 

seva evolució. 
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15. CONTINGUT DEL CD 

 

El cd adjunt inclou dos arxius en format PDF. El primer està compost per la memòria i els annexes i 

el segon arxiu correspon al resum del projecte. 
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ANNEX 1: ENGLISH PART 
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1.INTRODUCTION 

 

The project presented below is the result of the Final Project career in Ciències i Tecnologies de 

l’Edificiació studied at the Universitat Politècnica de Catalunya of Barcelona, and the intention of 

the owner to carry out the rehabilitation. 

 

We are facing a building of traditional Catalan architecture that presents a poor state. Although 

the external view is satisfactory, in his interior reflects various injuries and lack of basic services 

and facilities install due to several robberies and other disturbances. As a result of these events 

can not currently make use of the building being completed and unused most of the rooms that 

form. 

 

The building studied in this project is a terraced building, situated in the heart of the city of 

Igualada. 

 

The first has been done for the development of this work is a historical research in order to 

understand how the time was building to which it belongs, to study the reasons for the 

composition of each element. 

 

Next, we performed the surveying to continue the study and understanding of the current 

composition of the building. Thanks to the implementation of plans has been easier to continue 

with the next point is to identify and diagnose diseases presented. 

This section has been necessary to study the system of rehabilitation. 

 

Finally, we made a proposal distribution inside the entire house using the maximum possible 

space, as well as the choice of materials and a possible idea of interior design. 

 

 

 

 

 

2.GENERALITIES 

       2.1 Location 

The building is located in Carrer Caritat nº.49 in Igualada capital of the region of Anoia in the 

province of Barcelona.  

 

The town is located 67 km from Barcelona, Catalonia. The main activity is the industry (textile, 

paper, leather). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1 Anoia situation   

 

      2.2 History 

Initially small village reviewed in 1003, which refers to a church dedicated to Santa Maria, related 

to the Monastery of Sant Cugat. Even was circumscribed between domain boundaries feudal 

manor and Òdena Montbui Claramunt, crossed by the old road from Barcelona to Lleida.  

 

The earliest known walls dating probably from the twelfth century, which were extended in the 

fourteenth century with the intention of including the constructions of sun, Raval Capdevila. A 

third expansion of the walls took place in the fifteenth century, with 36 towers and 10 gates. 

These walls remained until the eighteenth century. 

 

Figura 2.2 Igualada   
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Towards the end of the eighteenth century were built neighborhoods "St. Agusti" and the 

"Soledat" (outside the walls). And in this new century are built curtidures.  

 

Even in 1925 extends its municipal purchasing land in Òdena, which allowed him to expand 

further. Immigration mainland during Franco led to the creation of new working-class 

neighborhoods such as "Fatima", "Crist" and "Montserrat". 

 

In 1984 it approved the Special Plan for Urban Improvement "Les Comes," which led to a 

residential area in the north of the city, being approved in 1988, its enlargement. In recent years 

the city has also grown westward with the construction of residential developments Sant Jaume 

Sesoliveres and Pla de la Massa. 

 

      2.3 Roads 

A-2 is the main road that leads north Igualada in a car. Also in the north is the C-37 that leads to 

Manresa. To the south there is the C-15 that leads to Vilafranca. There is connection with the 

Llobregat-Anoia of FGC, with Igualada train station.  

Two kilometers from Igualada there are the aerodrome Igualada-Òdena General Vives, who soon 

will be transformed in the Airport Corporate Business private aviation capacity to operate flights 

from short, medium and long distance, mostly in Europe and Spain. The airfield is the only factory 

of balloons that exists in Spain and the second in the world by revenue: Ultramagic. 

 

Figure 2.3 Igualada Acces  

 

3. DADES D’IDENTIFICACIÓ 

 

This is the main identification dates about the building:: 

 

Adress:                         Caritat  Street                                 Num.:                  49 

Neighborhood:           Centre Urbà.                                   City:                     Igualada 

Code:                            08700 

Year:                              1886                                                  Ref. Cadastral:    5040639CG8054S0001JE 

 

Promoter: 

Name:                             Marc Julià Cortés                          NIF:                    47.105.479-F 

Adress:                           Carrer Cervantes                            Num.:                 19 

City:                                 Igualada                                           Code:                 08700 

 

Urbanistic data: 

Current plan:                    Pla General d’Ordenació d’Igualada 

Soil rating:                         Sòl Urbà 

Zone designation:             Clau 8 (Amplada de carrer <10,00m) 

Allowed uses:                     Ús residencial: habitatge plurifamiliar, unifamiliar i comerç 
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4. CURRENT STATE 

         4.1 PHYSICAL DESCRIPTION 

We are facing a building of traditional Catalan architecture that presents a poor state. Although its 

external view is satisfactory, its interior reflects various injuries and lack of basic services and 

facilities due to several robberies and other disturbances. As a result of these events can not 

currently make use of the building being completed and unused most of the rooms that form. 

 

The ground floor is devoted to the main entrance and garage, with a total of 112m2 approximately 

superfice. 

The scale starts at the ground floor level is a very right with head sizes that do not meet current 

regulations.  

  

Figure 4.1 Ground floor 

On the first floor we find the main floor, the largest of all, approximately 104 m2 and comprises a 

living room, dining room, kitchen, four bedrooms, bathroom and a terrace in the back. The current 

distribution of this apartment is obsolete because there rooms without natural ventilation, a room 

that leads directly to the living room, another that gives the dining room and the bathroom has 

direct access to the kitchen. 

 

  

Figure 4.3 Interior room on the first floor 

 

On the second floor there is a floor of approximately 83m2 and comprise living room, kitchen, 

three bedrooms, bathroom and a terrace in the back. The current distribution of this apartment is 

obsolete because there rooms without natural ventilation, a room that leads directly to the living 

room, kitchen and bathroom that has access to the rear terrace. 

 

   

Figure 4.5 Living/dinning room on the second floor 

 

 

 

Figure 4.2 Stairs 

Figure 4.4 Living room on the first floor 

Figure 4.6 Kitchen on the second floor 
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On the third floor is similar to the second floor, about 83m2 and comprise living room, kitchen, 

three bedrooms, bathroom and a terrace in the back. The current distribution of this apartment is 

obsolete because there rooms without natural ventilation, a room that leads directly to the living 

room, kitchen and bathroom that has access to the rear terrace. 

 

Roof storage plant are a community of about 40m2 with a terrace overlooking the main facade of 

the building.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.7 Deck view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        4.2 STRUCTURAL CHARACTERISTICS, CONSTRUCTIVES, ARQUITECTURAL AND FINISHES 

 

                    4.2.1 FONAMENTS 

The part of the structure which is supported on the house is located below ground level, so it is  

not easy to see how the tensions are transmitted on the ground, for which reason it difficult to 

know what kind of foundations hold the housing built in later years and with no plans. Can not be 

stated precisely the kind of foundation of the house, but considering the field of environment, the 

date of construction and the type of structure, we can be assumed that a part is made to run 

shoes made with equal Macon the bearing walls. 

 

                    4.2.2 WALLS 

The existing structure consists of vertical load-bearing walls (party walls and facades), made of 

stone and concrete. The thickness of the mortar joints varies with the regularity of the stone used. 

These walls have a plaster finish, semi batter or without surface treatment. For the parts inside are 

plastered or dependent arrebosades floor.  

 

Also the walls are made of ceramic bricks, some of these have subsequently been made small 

improvements to the maintenance of a normal house like this.  

 

The openings made in these walls, the sides spread their load by lintels. Openings that we are in 

this building are doors, windows and openings in different measures. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.9 Plastering wall 

  

 

 

Figure 4.8 Deck view 

Figure 4.10 Masonry wall Figure 4.11 Brick wall 
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                    4.2.3 FORGED 

The slabs that form the building are one-way and round ceramic timber joists. The beams are 

placed parallel regularly in almost all roof approximately every 70 cm, depending on the stage, and 

supported in bearing walls.  

The floor Roof slab which forms the roof of the same floor beams are concrete, which is an area 

restored years after its initial structure and covering it with tile, but unlike the former, is formed 

by a curve that gives a form of arc. 

 

 

Figure 4.22 Wrought beam                                        Figure 4.13 Rooftop 

 

                    4.2.4 STAIRS 

The vertical communication system of ground first floor consists of two sections on a scale form of 

"L". The first section is made up of 16 steps and the second the remaining 4 saving a height of 3.44 

meters. The sizes of each step are approximately a mark of 22 cm and 20 cm riser. The landing is 

square, its dimensions are 0.80 meters wide and 0'80 in length. As for the rest of the scale is the 

same as in flat, the same square shape that is saved and a height of 2.80 m. The shape is square in 

sections 4 scales each with 25 cm steps and riser mark of 17.5 cm and a width of 80 cm, leaving a 

landing square 0.80 m x 0.80 m. 

 

 

 

 

 

Figure 4.14 Stairs on the ground floor      Figure 4.15 Stairs 

 

     

                    4.2.5 PARTITIONS 

The interior partitions, which in theory does not support any structural load, are revistides with 

ceramic mortar or covered with ceramic tiles depending on the stay where we are. 

 

                    4.2.6 PAVEMENTS 

In the building are different types of flooring: 

- Cement mortar: find this type of pavement on the garage.  

- Ceramic tile: Different sizes and designs, we find almost all the rooms inside the building.  

- Ceramic tile: We found this on the floor of the third floor wrought. It is very irregular and 

rough pavement. 
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                    4.2.7 DECK 

 

The envelope of the existing building, which was renovated in 2000 by the previous owner, is 

composed of flat roof finished with ceramic floor and a sloping roof made of wooden beams and 

finished with Arabic ceramic tile. 

 

        

Figure 4.16.  Rooftop                                          Figura 4.17. Deck view 

 

 

4.3 DISTRIBUTION  

 

At this point we are faced with a complicated distribution understood at present, although a prior 

distribution of this style was normal and usual to see in many old buildings.  

 

The ground floor we find a vehicle entry, connecting the two rooms, the entry of people and the 

driveway, through a door step. In the entrance hall of a people we are leading us to the core of the 

scale, which starts in a straight section and then turn to the left, having an L-shaped 

 

 

 

 

 

                    4.4 SURFACES 

 

Ground floor: 

DESCRIPTION USEFUL SURFACE 

Garage 54,79 m2 

Hall 6,02 m2 

Storage 31,28 m2 

TOTAL USEFUL SURFACE 92,09 m2 

 

First Floor:                                 

DESCRIPTION USEFUL SURFACE 

Living room 16,52 m2 

Bedroom 1 12,07m2 

Bedroom 2 5,58 m2 

Bedroom 3 15,78 m2 

Bedroom 4 5,17 m2 

Distribuidor 4,17 m2 

Dinning room 9,95 m2 

Kitchen 18,37 m2 

Bathroom 4,71 m2 

Terrace 24,51 m2 

Balcony 0,60 m2 

TOTAL USEFUL SURFACE 117,40 m2 
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Second Floor:                                 

DESCRIPTION USEFUL SURFACE 

Living/dinning room 16,52 m2 

Bedroom 1 12,07 m2 

Bedroom 2 5,58 m2 

Bedroom 3 15,78 m2 

Bedroom 4 5,17 m2 

Distribuidor 4,17 m2 

Kitchen 12,63 m2 

Bathroom 1,65 m2 

Storage 3,13 m2 

Terrace 18,26 m2 

Balcony 0,60 m2 

TOTAL USEFUL SURFACE 95,56 m2 

 

 

Third Floor:                                 

DESCRIPTION USEFUL SURFACE 

Living/dinning room 16,52 m2 

Bedroom 1 12,07 m2 

Bedroom 2 5,58 m2 

Bedroom 3 15,78 m2 

Distribuidor 4,17 m2 

Kitchen 12,63 m2 

Bathroom 1,65 m2 

Storage 2,50 m2 

Terrace 8,24 m2 

Balcony 0,60 m2 

TOTAL USEFUL SURFACE 79,74 m2 

 

Roof top: 

DESCRIPTION USEFUL SURFACE 

Storage 46,63 m2 

Terrace 23,22 m2 

TOTAL USEFUL SURFACE 66,85 m2 

 

TOTAL SURFACE: 

DESCRIPTION USEFUL SURFACE 

GROUND FLOOR 92,09 m2 

FIRST FLOOR 117,40 m2 

SECOND FLOOR 95,56 m2 

THIRD FLOOR 79,74 m2 

ROOF TOP 66,85 m2 

TOTAL USEFUL SURFACE 451,64 m2 
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5. PATHOLOGY STUDIES 

 

In this section we study the pathologies that are the science that studies the construction 

problems that are in the building or any of its units, after the execution. 

 

The event will be observable injury, and of these there are primary listed first in the sequence, and 

secondary, which are the result of a previous injury. 

 

The building injuries are caused because they have not carried out sufficient maintenance 

measures and this has led to an increase in the bad state of conservation of the whole. 

 

To find a suitable diagnosis must know the process, its origin, causes, evolution, and current 

symptoms. Wherever attempt to attack the source, the cause and resolve the symptoms, the 

injury. 

 

I have made an inspection of the building to determine the condition and to study all the 

elements. 

The study is basically a visual diagnosis, as it is not possible to determine the study by witnesses, 

or use special devices. 

 

In order to bring out this issue in the best way possible, we followed the following order: 

 

                5.1- Exterior walls. 

                5.2- Structure. 

                5.3- Deck. 

                5.4- Installation. 

                5.5- Accesibility. 

 

 

 

 

                    5.1 Exterior walls 

 

After visual analysis of the external walls, detected the following diseases: 

     - Deterioration of the plaster and damp capillary level ground. 

 

 

     - Deterioration of the exterior leaks and lack of tightness on both fronts. 
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     - Cracks in rear facade area railing and oxidation and deterioration of the paint coating the 

railing, and lintels. 

 

               

 

     - Dividing left and right without protecting masonry and brickwork and general deterioration of 

the plaster walls both. 

       

 

 

 

 

 

DIAGNOSIS: 

      Main facade: 

The main facade has a freshly breaded damaged areas. It also cracks with slabs under early 

escrostonament balcony and lack of pavement finishing slab balcony. Fissures and cracks in lintels 

and jambs holes facade.  

The main facade also has capillary moisture and deterioration of the plaster in the area of delivery 

to street level.  

Also has a general deterioration of exterior wood, with lack of estenqueitat, causing widespread 

leaks. 

 

      Rear facade: 

The rear facade has a exterior plaster finish.  

 

It has metal railings with rust and nicks on terraces of the batter in the areas of underrun.  

Also has a general deterioration of exterior wood, with lack of witnesses, causing widespread 

leaks. 

 

      Partitions:  

There are the dividing left and right without protecting masonry and brick, with a lack of sealing 

material. Some interior rooms that border dividing the parties have moisture to leak. 
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                    5.2 Structure 

 

After visual analysis of the external walls, detected the following diseases: 

     - Cracks in dividing wall in place support beams. 

 

 

 

     - Deformation zone pavement arrows forged. 

 

     

 

 

 

 - Wood beam with perimetral holes resulting by weevils attack. 

 

 

 

DIAGNOSIS: 

Cracks in the vertical structure and the important deformations and arrows forged. However, the 

property has already proceeding timely repair work to replace part of the original slabs. 

 

                    5.3 Deck 

 

The roof of the building, much like the sloping ground and the rooftop was repair on the part of 

the property, substituting the original covers.  

Presents an apparent good condition and recommends regular checks and maintenance. 
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                    5.4 Installations 

 

After visual analysis of the external walls, detected the following diseases: 

 

         Water: 

     - Luggage capacity to subordinate under sloping roof. 

 

 

 

DIAGNOSIS: 

Obsolete water installation and not appropriate for actually regulations. It is recommended to 

replace your connection to the public distribution network. 

 

         Electricity: 

     - Individual meter in interior of the flat. Obsolete electrical installation. 

 

 

DIAGNOSIS: 

Obsolete electric installation (125V), not appropiate for actually regulations. It is recomendable to  

replace the installation. 

 

         Gas: 

The building don’t have gas installation. 

 

         Sanitation: 

     - Sanation network in rear facade. We can observe his deterioration.  

 

 

DIAGNOSIS: 

The vertical sanitation network presents some sections in fibrociment which are very deteriorated. 

Tanmateix la Propietat ha procedit, puntualment, a canviar trams de la xarxa original per d'altres 

de PVC. 

However, the property has proceeded to change stretches of the original network for others PVC. 

We propose the construction of a new sewerage to ensure its proper operation and sealing. 
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 5.5 Accessibility 

 

After visual analysis of the external walls, detected the following diseases: 

     - Building entry, the acces is not practicable. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSIS: 

 

The typology of the building and its features, make it incompatible with current regulatory 

requirements regarding accessibility.  

There are possibilities of installing a lift but proprietary affecting areas of the property. 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROPOSED ACTION PATHOLOGIES 

 

The solutions adopted in the project meet the requirements of the analysis of pathologies. Then 

come to realize concrete actions and their response to this project: 

 

                    6.1 Exterior walls 

 

     - There will be a new plaster on both facades (street and courtyard) with a composition in the 

proposed project. Before this new batter, you must rewrite all existing avoiding any detachment 

thereof. It will replace the existing balconies some new metallic elements, with compliance with 

current planning and use. 

 

     - Party walls bare , are protected  with insulation appropriate walls rainwater. 

 

     - It will replace all exterior woodwork of the building by new aluminum thermal break and 

shutters, also of aluminum, which conform to the current existing spaces. 

 

     - It will replace the existing metal railings on balconies available, with a new look but with the 

same fixings stronger and heights of 1,10 m, according to current regulations (Technical Code). 

 

     - The proposed isolation inside "cladding" plates "pladur" in all facades. 
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                    6.2 Structure 

 

     - After a structural diagnosis, we decided to try painting aniparàsits the wooden beams of the 

ceilings exist. The ceiling of the second floor of the building in the area to contact the front 

courtyard, a surface is replaced approximately 12.00 m2 (corresponding to the terrace) of 

reinforced concrete beams with caissons ceramic supported wall to wall load. 

 

     - In order to provide a larger horizontal current monolithic structure, as a result of the proposed 

interior renovation, the rise and pavements will be a compression layer 5 cm thick across the 

surface of existing roof and discretion. This layer will forced the compression load-bearing walls of 

the building anchored by round these elements resin "epoxy", which serve to connect the load 

bearing walls of the building with the compression layer to realize, more specifically, the its 

reinforced composite grid every 15 diameter 10 cm. Also fixed the existing wood joists to the new 

layer compression steel screws every 50 cm and a length of 10 cm bolted to the beams and tying 

the remaining part of the screw in the compression layer reinforced the new ceiling. 

 

     - Replace the balconies for a new metal balconies, doing a monolitic set with a a forged exist. 

  

     - Emphasis and reinforcement of load bearing walls to floor with shoes and excess concrete 

walls, according to plans. 

 

                    6.3 Deck 

 

     - New skylight in the stairwell, replacing the current one. 

 

     - Is expected to present the roof insulation, considering the fact that today do not provide this 

essential element for the habitability of housing covering these elements. 

 

 

 

                    6.4 Installation 

 

            Water: 

We realize a new water installation. This will be new since the system throughout the building, 

from the connections to the interior installation according to current regulations. 

 

            Electricity: 

We will realize a new installation of the electricity network throughout the building, from the rush 

to install inside, according to the "Reglamento Eléctrico de Baja Tension.” 

 

            Gas: 

There is even expected to be a new installation of piped gas, within the current regulations. 

 

            Sanitation: 

We will do a new installation of sewerage and “fumisteria” throughout the building, from the 

connections to the interior installation according to current regulations, avoiding possible leaks of 

this element to other existing structural elements of the building. 

 

                    6.5 Accesibility 

 

This project includes the installation of an elevator in the building, which substantially improves 

the accessibility of homes in the building. 
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7. PROPOSED REHABILITATION 

 

                    7.1 CONCERN 

 

Once resolved existing pathologies, we shall perform the following guidelines to deal with the 

reform of the house. 

 

The performance of rehabilitation seeks to recover the functionality of the original construction of 

the building, but updated and adapted to the current rules and times. 

 

We carried out two types of solutions, an option will replace items which are in poor condition, 

and if the first is not possible, as a second option be chosen to improve the existing solution by 

replacing it with a new one. The decision will be determined by the difficulty between a process 

and another, and cost. The objective is to recover the materials and try to get to use them or 

recycle them. 

 

The priority is to restore function and regain the use of the building under compliance regulations. 

 

The desire to acquire as much knowledge possible before intervention was present throughout the 

project, and that is why from here will have to evaluate the suitability and depth must intervene. 

We take into account the economic criteria of sustainability and maintainability better future. 

 

For information collected and the criteria below are previous decisions to improve living 

conditions: 

 

 

 

 

 

 

            VERTICAL STRUCTURE 

 

     - Cleaning facedes 

     - Increasing suitable insulation on the walls and providing thermal and acoustic insulation. 

     - Making “estintolaments” for better distribution and extension of rooms. 

     - Modification of interior spaces with the demolition of partition walls and incorporating new.    

     - Modification of the stairwell and preparation of the solution adopted. 

     - Further openings. 

 

            HORIZONTAL STRUCTURE 

 

      - Strengthening of slabs with new compression layer.  

      - Lowering the ground floor level of the same street. 

      

            TWEAKS 

 

      - Replacement of all finishing and coatings of all rooms.  

      - Replacement of all hygienic and sanitary appliances.  

      - Replacing the entire kitchen with the introduction of all necessary appliances. 
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  7.2 GUIDELINES WORK 

 

7.2.1 FOUNDATION REINFORCMENT 

 

To conduct the emphasis and reinforcement of load-bearing walls of the ground floor with shoes 

and excess concrete walls, has chosen the option of using it batatges, consisting go reinforcment 

building sections alternating, altering the lower possible way of building a movement.  

 

To carry out this type of foundation, in an old house such as this project will act as follows: 

       - Strengthening and underpinning both the ground floor and the upper.  

       - Transfer the shoring loads.  

       - Completion of the excavation to the foundation today on a stretch of about 2m wide.  

       - Construction of the new foundation. 

       - Transfer loads to the new foundation. 

 

7.2.2 DISMANTLING AND DEMOLITION 

 

After reinforcing the foundations, as mentioned in the previous sections, we will make new layers 

of compression all forged. We begin with the top and go to the top floor to the first.  

It has been decided to do it this way, that is, from top to bottom because we believe that the walls 

of the lower floors can receive any type of load, and thus to make the layer compression load 

“arriostrada” walls together with the establishment of the new wooden joists compression layer, 

thus open the walls of the lower floor, any load that could be transmitted. 

 

Once finished all the floors will be the dismantling of the woodwork today, which are very wooden 

mistreated by the passage of time and weather. 

 

 

 

7.2.3 MODIFICATION OF OPENINGS AND THE INCORPORATION A NEW ONES 

 

To carry out the extensions will be made in the same way that if one wished to sup; first mark on 

the wall the size of the future window (reconsideration), then on the new openings will lintel sizes 

needed to fit the profile of cash, the Asnelles the draw on some supporting pillars fastened on 

sleepers that support higher loads. Then we will open the wall and place the new thresholds 

(rolled), we previously conducted dice mortar high performance. Demolished the wall to reach the 

desired size. Will remove the props, so enter the load beam and extract Asnelles, which fill the 

hole to get uniformity of the façade. 

 

7.2.4 DEMOLITION OF FORGEG IMPAIRED AND FORMATION OF THE NEW ONE 

 

As mentioned above should be replaced about 12 m2 second floor ceiling, corresponding to the 

terrace of concrete beams which are very damaged.  

 

Appointments can be prop bearing walls and supports to ensure stability. It unmounts the existing 

wrought manual means, the entrebigat and debris removed. 
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ANNEX 2: DECRET 141/2012. REQUISITS MÍNIMS D’HABITABILITAT EN ELS EDIFICIS D’HABITATGES USATS 
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CONDICIONS D’HABITABILITAT EN HABITATGES USATS O PREEXISTENTS 

1.  Composició 

Tots els habitatges usats o preexistents han d'estar compostos, com a mínim, per una sala, una 

cambra higiènica i un equip de cuina, i han de permetre la instal·lació directa d'un equip de rentat 

de roba. 

 

2.  Accés 

2.1 L'accés a l'habitatge s'ha de fer a través d'un espai públic, d'un espai comú o d'un espai 

annex al mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa manera. 

2.2 L'accés a l'habitatge és la porta que comunica l'habitatge amb l'exterior. Aquest accés no 

pot servir d'accés obligat a qualsevol local que no sigui d'ús exclusiu del mateix habitatge o 

comunitari. 

2.3 Els espais d'accés de l'edifici que el conté han de tenir un sistema elèctric d'il·luminació de 

manera que quan s'hi transiti puguin quedar il·luminats. 

 

3.  Construcció 

  La construcció que conforma o afecta l'habitatge ha de: 

a) Ser sòlida. 

b) Evitar que traspuï humitat. 

c) Ser estanca a les aigües pluvials. 

d) Evitar la inundació de l'habitatge. 

e) Tenir el sòl trepitjable, tant de l'habitatge com del seu accés. El sòl ha d'estar completament 

pavimentat, no ser polsegós i no implicar perill per a les persones. On hi hagi un desnivell 

superior a 0,60 m s'haurà de disposar d'elements protectors o baranes resistents als cops. 

 

4. Superfície útil 

4.1 La superfície útil mínima dels habitatges usats o preexistents a l'entrada en vigor d'aquest 

Decret és de 20 m², excepte en el supòsit que preveu la disposició addicional tercera. La 

superfície útil interior és la compresa dins el perímetre definit per la cara interna dels 

tancaments de cada espai habitable. Del còmput de superfície útil, en quedarà exclosa la 

superfície ocupada pels tancaments interiors de l'habitatge, siguin fixes o mòbils, pels 

elements estructurals i per les canalitzacions o conductes amb secció horitzontal superior a 

0,01 m², així com les superfícies de les zones amb una alçada lliure inferior a 1,90 m i les 

superfícies de terrasses i altres elements exteriors. 

 

4.2 Excepcionalment, s'admeten habitatges amb una superfície útil mínima d'entre 15 m² i 20 

m² que hagin estat construïts amb llicència d'obres sol·licitada abans de l'1 de febrer de 

1984 i que disposin de cèdula d'habitabilitat vigent obtinguda abans de l'entrada en vigor 

d'aquest Decret. Aquesta cèdula caducarà en el moment en què es produeixi, per qualsevol 

títol, la transmissió de la propietat o de la possessió d'aquests habitatges, i no podran 

tornar a obtenir cèdula d'habitabilitat. 

 

5.  Peces 

5.1 La sala és un espai d'ús comú que haurà de disposar d'una superfície útil no inferior a 10 

m², sense cap estrangulament en planta inferior a 1,40 m, admetre la inscripció d'un 

quadrat que mesuri 2,40 x 2,40 m i no contenir cap aparell higiènic. Si conté l'equip de 

cuina, la superfície útil mínima serà de 14 m². 

La sala haurà de disposar d'una apertura en façana a l'espai públic, pati d'illa o pati de 

parcel·la, directa o a través d'una galeria, de manera que entre 0,80 m i 2,00 m d'alçària 

tingui, com a mínim, una superfície de 0,80 m², i no podrà fer-se, en cap cas, a través de la 

sala la ventilació obligatòria de cap altra peça. Si l'apertura és al pati de parcel·la, aquest no 

tindrà una superfície en planta inferior a 4 m². 

 

5.2 Les habitacions hauran de tenir una superfície útil no inferior a 5 m² i admetre la inscripció 

d'un quadrat que mesuri en planta 1,80 x 1,80 m. S'hauran de poder independitzar i no 

podran contenir cap vàter, safareig o abocador, ni l'equip obligatori de cuina o de rentat de 

roba. 

Les habitacions hauran de disposar d'una apertura en façana a l'espai públic, pati d'illa o 

pati de parcel·la, directa o a través d'una galeria, de manera que entre 0,80 m i 2,00 m 

d'alçària tinguin, com a mínim, una superfície de 0,40 m². 
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5.3 La galeria és la peça que té un finestral que dóna directament a l'aire lliure amb una 

superfície en alçada no inferior a la superfície en planta de la mateixa galeria. 

 

5.4 Una apertura és una porta o finestra practicable. La superfície d'una apertura és la del seu 

pas obert o de la seva superfície translúcida. 

 
6.  Equip 

L'equip mínim del qual ha d'estar dotat un habitatge perquè sigui habitable ha de complir els 

requisits següents: 

6.1 Tenir una instal·lació d'aigua freda i calenta que: 

a) Estigui en bon estat. 

b) Com a mínim, serveixi a la pica de la cuina, a un lavabo i a una dutxa o banyera. 

c) Si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, que disposi d'un dipòsit de 

reserva de 200 litres. 

d) Permeti un consum seguit de 50 litres d'aigua a una temperatura de 40 graus i amb un cabal 

de 10 litres per minut. 

 

6.2 Disposar d'un sistema d'evacuació d'aigües residuals de manera que: 

a) Estigui en bon estat. 

b) Connecti amb tot l'equip que el requereixi. 

c) Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic. 

d) Si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, que connecti amb aquesta, i si no 

n'hi ha, que les aigües brutes no s'aboquin a l'exterior si no es depuren prèviament. 

 

6.3 Si l'habitatge està situat en un nucli urbà, o té la possibilitat d'estar connectat a una xarxa 

exterior de subministrament d'energia elèctrica amb condicions econòmiques similars a les 

d'un habitatge situat al nucli urbà, ha de disposar d'una instal·lació interior de manera que: 

a) Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça. 

b) Tingui un endoll per a cada aparell d'equip obligatori. 

c) Tingui dos endolls a la sala i a la cuina, i un a les habitacions. En cas que la sala contingui 

l'equip de cuina, ha de disposar com a mínim de quatre endolls. 

d) No impliqui un risc per a les persones ni pertorbacions en el funcionament normal d'altres 

instal·lacions. 

 

6.4 Disposar d'un equip higiènic, entès com els aparells higiènics que, amb la dotació d'aigua 

corrent corresponent i el desguàs, estan destinats a la higiene i l'evacuació del cos humà, 

de manera que: 

a) Estigui format com a mínim per un lavabo, un vàter i una dutxa en bon estat. 

b) El vàter ha d'estar inclòs en una cambra higiènica independitzable. 

c) La dutxa ha de tenir impermeabilitzat el seu sòl i els seus paraments fins a una alçada de 2,10 

m. 

d) La cambra higiènica tingui una ventilació a l'aire lliure directa o a través d'un conducte en el 

qual s'activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser 

activada estàticament. 

 

6.5 Tenir instal·lat un equip de cuina de manera que: 

a) Estigui format com a mínim per una pica i un aparell de cocció elèctric o de gas. 

b) Estigui en una mateixa peça. 

c) La peça on estigui inclòs no contingui cap aparell de l'equip higiènic. 

d) La peça on estigui inclòs tingui una ventilació a l'aire lliure directa o a través d'un conducte en 

el qual s'activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser 

activada estàticament. 

 

6.6 Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d'un equip de rentat de roba de 

manera que en l'espai previst hi hagi, com a mínim, una presa d'aigua freda, un desguàs i 

una presa de corrent. 
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Annex 4 Condicions d’habitabilitat dels habitatges resultants de les intervencions de 

rehabilitació o gran rehabilitació d’edifici existent  

 

Apartat 1  

Definicions de les tipologies d’intervencions en edificis existents  

D’acord amb l’article 3.g) i h) de la Llei del dret a l’habitatge, les obres en edificis 

d’habitatges existents es classifiquen en rehabilitació i gran rehabilitació.  

A l’efecte d’obtenir la cèdula d’habitabilitat, la rehabilitació definida a l’apartat 3.g) de 

l’esmentat text legal comprèn, també, el conjunt d’obres que consisteixen en la 

remodelació d’un edifici amb habitatges que tingui per objecte modificar la superfície 

destinada a habitatge o modificar el nombre d’habitatges, i també la remodelació d’un 

edifici sense habitatges que tingui per finalitat crear-ne.  

 

Apartat 2  

Requisits mínims en les intervencions d’edificis existents  

 

Grup A  

Intervencions: edificació amb enderroc de l’edifici amb manteniment de façanes.Decret 

141/2012, sobre les condicions mínimes d’habitabilitat  

Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents:  

Apartat 3.5: mínim de 2,40 m en comptes de 2,50 m, la resta igual.  

Grup B  

Intervencions: canvi d’ús total d’un edifici (sobre o sota rasant).  

Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents:  

Apartat 2.5.1 s’accepta una reducció del 10% en les superfícies.  

Apartat 3.5: mínim de 2,40 m en comptes de 2,50 m, la resta igual.  

Grup C  

Intervencions: canvi d’ús d’un edifici (≤ 50% de la superfície construïda sobre o sota 

rasant).  

Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents:  

Apartat 2 íntegrament exempt, excepte 2.2.1.  

Apartat 3.5: mínim de 2,40 m en comptes de 2,50 m, la resta igual.  

Grup D  

Intervencions: canvi d’ús d’un edifici (> 50% de la superfície construïda sobre o sota 

rasant).  

Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents:  

Apartat 2.5.1 s’accepta una reducció del 10% en les superfícies.  

Apartat 3.5: mínim de 2,40 m en comptes de 2,50 m, la resta igual.  

Grup E  

Intervencions: augment del nombre d’habitatges per divisió d’habitatge preexistent (≤ 50% 

de la totalitat dels habitatges).  

Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents:  

Apartat 2 íntegrament exempt, excepte 2.2.1.  

Apartat 3.5: mínim de 2,40 m en comptes de 2,50 m, la resta igual.  

Un dels habitatges hauria de tenir la consideració d’usat i donar compliment a l’annex 2 

excepte pel que fa a la superfície útil, que ha de tenir una superfície útil mínima de 36 m².  

Grup F  

Intervencions: augment del nombre d’habitatges per divisió d’habitatge preexistent (> 50% 

de la totalitat dels habitatges).  

Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents:58 / 59  

Apartat 2.1: exempt.  

Apartat 2.5.1 s’accepta una reducció del 10% en les superfícies.  

Apartat 3.5: mínim de 2,40 m en comptes de 2,50 m, la resta igual.  

Un dels habitatges hauria de tenir la consideració d’usat i donar compliment a l’annex 2 

excepte pel que fa a la superfície útil, que ha de tenir una superfície útil mínima de 36 m².  

Grup G  

Intervencions: augment del nombre de plantes d’un edifici i habitatges (remunta d’un 

edifici).  

Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents:  
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Apartat 2: íntegrament exempt, llevat dels apartats 2.1, 2.2, 2.4 si el nombre total de 

plantes és > 2 plantes.  

L’alçada lliure entre forjats ha de ser igual que en la resta dels habitatges de l’edifici 

existent, sempre que es mantingui l’alçada mínima habitable de 2,50 m.  

Grup H  

Intervencions: augment de superfície útil d’un habitatge existent sense afectació 

d’estructura.  

Annex aplicable i excepcions: annex 2 amb les excepcions següents:  

Les habitacions hauran de tenir una superfície útil no inferior a 6 m² (habitació de l’annex 

1).  

Si s’obté una habitació o una cambra higiènica (noves) haurà de complir de l’annex 1 els 

apartats 3.8, 3.11.  

Grup I  

Intervencions: augment de superfície útil d’un habitatge existent amb afectació 

d’estructura.  

1. Augment de plantes.  

2. Augment de superfície en planta.  

Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents:  

Apartat 2: íntegrament exempt, llevat dels apartats 2.1, 2.2, 2.4 si el nombre total de 

plantes és > 2 plantes.  

CAS I.2 Augment de superfície en planta:  

L’alçada mínima habitable es pot reduir a l’existent a l’habitatge, Decret 141/2012, sobre 

les condicions mínimes d’habitabilitat  però les peces principals no podran tenir una alçada 

lliure entre el paviment acabat i el sostre inferior a 2,20 m.  

 

Grup J  

Intervencions: redistribució total de l’interior de l’habitatge sense modificació de la 

superfície.  

Annex aplicable i excepcions: annex 2 amb les excepcions següents:  

Les habitacions hauran de tenir una superfície útil no inferior a 6 m² (habitació de l’annex 

1).  

Si s’obté una habitació o una cambra higiènica (noves) haurà de complir de l’annex 1 els 

apartats 3.8, 3.11.  

 

Apartat 3  

Les condicions mínimes d’habitabilitat que s’estableixen per a cada grup a l’apartat 2 

anterior, inclòs el seu règim d’excepcions, són d’aplicació directa a qualsevol intervenció 

del seu grup. No obstant això, poden ser rebaixades, aplicant el procediment i els requisits 

que s’estableixen a l’article 6 d’aquest Decret, d’acord amb els principis de flexibilitat 

previstos, sense sobrepassar el llindar mínim d’habitabilitat que s’estableix a l’annex 2, 

excepte aquelles en què l’apartat anterior fixi un nivell superior. 
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ANNEX 3: COMPARATIVA DE LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA ABANS I DESPRÉS DE LA REHABILITACIÓ 
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ANNEX 4: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

  










































































