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RESUM: 

 
El present Treball Final de Grau consta del desenvolupament del projecte tècnic de 

rehabilitació i canvi d’ús de l’estació de ferrocarril en desús d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) 

en hotel rural amb restaurant, tot actuant sobre els tres edificis emblemàtics i en estats de 

conservació raonables per a poder realitzar una intervenció viable: l’edifici principal 

antigament destinat a funcions ferroviàries i de vivenda del cap d’estació i del factor, les 

vivendes dels treballadors i el magatzem de mercaderies. Diem emblemàtics en tant que es 

tracta d’immobles que segueixen la tipologia generalitzada de la línia de la Val de Zafán 

(actual Via Verda), de la qual la nostra estació en qüestió en forma part.  

En aquest sentit, un dels objectius principals que plantegem a l’hora de realitzar aquesta 

actuació és la recuperació històrica i arquitectònica del complex ferroviari i de la via en 

general, sense malmetre’n el medi ambient ni el paisatge. D’altra banda, la gran acollida que 

té la Via Verda i la immensa varietat de recursos explotables a nivell turístic que ens 

proporciona la població i entorns, són factors propicis per a dur a terme un hotel rural i alhora, 

d’aquesta manera potenciar l’economia de la zona.  

Per tal de complir els citats objectius en primer lloc, ha calgut realitzar un aixecament dels 

plànols i a partir d’aquí reorganitzar els espais disponibles adequant-los al nostre ús i 

interelacionar en funció de les necessitats que requereix un servei com el que es pretén oferir. 

Un cop establerts aquests paràmetres, ens hem centrat en la diagnosi de les patologies de tots 

tres edificis a partir de les inspeccions exhaustives –malgrat que la manca d’instruments i de 

permisos per a realitzar cates no ha permès ser del tot exacte i científic en alguns aspectes– i 

n’hem realitzat la posterior proposta d’intervenció al respecte. Aquesta actuació s’ha establert 

a partir d’un seguit de càlculs estructurals efectuats per a garantir la seguretat, del compliment 

de la normativa vigent adient i tenint en ment el confort i l’eliminació de barreres 

arquitectòniques del complex.  

Finalment, com en tota proposta d’intervenció,  és condició sinequànum conèixer la viabilitat 

del projecte. És per això que hem fet un estudi acurat al respecte a partir del pressupost inicial 

i de la recuperació de la inversió.  
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INTRODUCCIÓ:  

 

L’objecte del treball es centra en l’edifici principal destinat antigament a funcions ferroviàries 

i a vivenda del cap d’estació i el factor, dues cases de treballadors i el magatzem; tres edificis 

de l’estació de ferrocarril en desús d’Horta de Sant Joan, pertanyent a la línia de la Val de 

Zafán, actual via Verda, emmarcada en un paisatge i amb una història al darrere que forma 

part de la memòria de molts avis del poble. 

Un cop esmentat el focus de treball, caldrà citar els objectius o finalitats que es pretenen 

aconseguir. En primer lloc en tant que títol del mateix Treball serà la de rehabilitar i executar 

un canvi d’ús de cadascun dels tres edificis esmentats formant un complex d’hotel rural amb 

restaurant posant en pràctica tots i cadascun dels coneixements assolits durant els quatre anys 

de carrera. Definida la línia que segueix el projecte, un altre objectiu és la recuperació  

històrica i arquitectònica de principis del segle XX sense abandonar la modernitat, el confort i 

la sostenibilitat mediambiental en tota la nova organització de l’espai ni en el disseny de les 

instal·lacions.  

Arribats en el punt on s’entrediu la paraula sostenibilitat i abans d’endinsar-nos en la proposta 

pròpiament dita, hem de dir que el desenvolupament del turisme rural ha de facilitar la 

sostenibilitat mediambiental, cultural i socioeconòmica del territori; malgrat això, en el nostre 

cas no disposarem de gaires energies renovables per a generar energia, com ara l’eòlica o la 

geotèrmica, ja que d’una banda s’ha d’abonar la quantitat econòmica que representa 

l’autogestió de l’energia que es genera a l’empresa d’energia corresponent i, de l’altra, per 

motius estrictament executius.  

Pel que fa a la proposta d’intervenció, veiem que les condicions de l'entorn en què se situa el 

negoci són adequades per arrencar un projecte de característiques com el que estem 

plantejant, ja que la proximitat a parcs naturals, platges o monuments d'interès cultural ajuden 

a rendibilitzar el negoci més ràpid; tot i que molts experts ja s’anticipen a ratificar que la 

recuperació del capital en aquests tipus de projecte és a mig o curt termini. Tot esbossada la 

justificació del tipus d’intervenció, també posarem les bases de com volem aconseguir els 

nostres objectius. Pel que fa a la recuperació històrica i arquitectònica tenim dues vessants; 

l’una, constructiva i l’altra distributiva d’espais. Centrant-nos constructivament parlant, 

veurem que l’aïllament tèrmic dels tres edificis s’ha realitzat per dins per a què no alteri 

l’aspecte original. I, gràcies a la disposició d’un espai destinat a ser centre d’interpretació, 

s’assolirà conceptualment aquest fet.  
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Com veurem en la memòria constructiva dels tres immobles, molts aspectes de la mateixa són 

iguals degut a la semblança de tots ells, tot i que val a dir que la proposta d’intervenció del 

magatzem, ja que també és la construcció més diferenciada de la resta, serà una operació més 

complexa que comportarà la incorporació de pilars metàl·lics a la zones diàfana, tot intentant 

no obstaculitzar el pas i dissenyant-lo a un nivell estètic. A l’hora d’adoptar el sistema 

estructural s’han tingut en compte a cadascun dels edificis la resistència mecànica, 

l’estabilitat, la seguretat, la durabilitat, l’economia, la facilitat constructiva, la modulació i les 

possibilitats de mercat.  

 Ara bé, és essencial preveure als lectors que durant l’actuació s’han suposat certs factors 

rellevants com ara la tensió admissible del terreny o el tipus de cimentació existent degut a la 

manca d’instruments i de permisos per a realitzar cates. Un punt que també seria important 

comentar a la introducció ja que no s’ha fet esment durant el cos del treball degut a la falta de 

coneixements per part de l’execució d’una carretera, és la desviació del camí de l’actual Via 

Verda que és zona de pas per aquells que fan la ruta  per un marge confrontant al complex de 

l’estació.  
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1. MEMÒRIA 

1.1. ESTAT ACTUAL 

1.1.1.       LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 

L’estació de ferrocarril en desús d’Horta de Sant Joan (Terra Alta, Tarragona), pertanyent a 

l’antiga línia de la Val de Zafán, actual Via Verda de la Terra Alta, està emmarcada en un 

paisatge rural incomparable i és possible parada de ciclistes i caminants que la recorren (veure 

cartografia cadastral –general i particular, respectivament– adjuntats a continuació).  

                                                                            

   Figura 1: Situació cadastral 



                                                  Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan 10 

 

        Figura 2: Situació cadastral 

La parcel·la en qüestió, de classe rústica i d’ús agrari, té una superfície de 14.995m
2
 i està 

situada en un trencant de la carretera T-334, envoltada de marges de vinya i oliveres de 

propietat privada, a uns dos quilòmetres de la població més propera, de la qual antigament –

com acabem d’esmentar– cobria i prenia el nom l’estació. El complex consta de set 

edificacions, totes elles obertes als quatre vents: l’edifici principal o central de l’estació; tres 

vivenda familiars per als empleats; un magatzem amb els seus corresponents molls de càrrega 

i descàrrega;  una construcció destinada a lavabos públics d’homes i dones; i, finalment, una 

caseta per al canvi d’agulles. De totes elles, n’estudiarem àmpliament tan sols les 

significatives; és a dir, l’antiga estació, dos de les tres cases individuals (les dues que estan en 

un estat aprofitable) i el magatzem ja que presenten una característiques i interès arquitectònic 

de la línia.    

1.1.2. HISTÒRIA DE L’ESTACIÓ 

La línia de Val de Zafán, una de les infraestructures més esperades de les Terres de l’Ebre i al 

Baix Aragó, es projecta amb la intenció d’unir Aragó amb el port marítim de Sant Carles de la 

Ràpita per tal de potenciar la comercialització dels productes. El 1863 es va encetar la 

projecció de dita línia de ferrocarril i es van començar les obres a la Puebla d’Híjar (Terol) 
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fins a Alcanyís, tram que s’inaugurà el 1891. El recorregut continuava cap a Valldesgorfa, on 

travessava un túnel de més de 2,5Km, Valljunquera, Valldeltoro, Torre del Compte, 

Vallderoure, Queretes, Lledó i ja entrava a la província de Tarragona per Horta de Sant Joan, 

Bot, Prat de Compte, El Pinell de Brai, Benifallet, Xerta, Aldover i, finalment, Tortosa. El 

tram fins a Sant Carles de la Ràpita, però, mai va es va arribar a construir i el “sarmentero”, 

tal i com anomenaven el tren la població de la regió, no va arribar al punt final que s’havia 

previst. Així doncs, en un conjunt, aquesta línia recorregut tenia 129Km. Cal dir, també, que 

els últims trams es van construir per la Guerra Civil i, un cop acabada la guerra (1942) els 

presoners republicans van construir el darrer tram fins a Tortosa. L’ocupació franquista del 

Baix Aragó i l’establiment del front al llarg del riu Ebre va fer que els sapadors ferroviaris 

(treballadors de combat que es dedicaven a la construcció de ponts o altres infraestructures 

durant temps de guerra) instal·lessin rails provisionals. Així, a finals de juny de 1938 ja es 

podia arribar amb tren fins a l’estació d’Horta de Sant Joan. La línia es va veure afectada per 

l’ensorrament d’un túnel entre Bot i El Pinell de Brai l’any 1971. Posteriorment, al setembre 

de 1973 es va produir l’enfonsament d’un altre túnel, aquest cop entre les estacions de Prat de 

Comte i el Pinell de Brai. Ambdues circumstàncies van propiciar al tancament de la via fèrria, 

que data el dia 17 de desembre de 1973. De les diferents estacions tant del Baix Aragó com de 

les Terres de l’Ebre sortien quantitats de vagons carregats de diferents productes que es 

produïen a ambdós territoris, que arribaven a Tortosa per enllaçar amb Barcelona; i, a la 

Puebla d’Híjar per fer-ho amb Saragossa. Són aquestes mercaderies transportades les que es 

guardaven al magatzem. També cal dir que es traginaven grans volums d’aigua que es 

guardaven a pous cèntrics entre les construccions existents del recinte ferroviari de cada 

estació. Les categories dels treballadors del ferrocarril eren alumnes, auxiliars, factors, factors 

autoritzats i caps d’estació. La gent que desenvolupava la feina dins del tren eren els revisors, 

fogoners i maquinistes. També estaven els mossos d’agulles, els guardaagulles i els 

encarregats de d’obres vies. Ara bé, els que vivien a l’estació eren el factor i el cap d’estació a 

l’edifici principal, el cap dels auxiliars i els mateixos auxiliars en diferents treballs propis del 

recinte ferroviari o del funcionament de la línia. Aquests últims, agafaven l’aigua que 

traginaven els vagons des del pou mitjançant galledes de dimensions suficients per a poder 

dur a terme les necessitats bàsiques i, d’altra banda, l’edifici principal es subministrava des 

del mateix pou d’aigua gràcies a una bomba situada a la planta baixa.  
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1.1.3.    DESCRIPCIÓ GENÈRICA 

L’edifici principal de l’estació s’estructura en tres parts clarament diferenciades. Una part 

central, formada per pis i planta baixa, dues parts laterals de menor altura i un pòrtic a la 

banda de la via. La part central era destinada a habitacle; la part lateral de l’oest, albergava els 

serveis ferroviaris, vestíbul i sala de passatgers; la de l’est, amb l’escala exterior d’accés de la 

planta baixa a la planta pis, disposava molt probablement de la cantina i el seu respectiu 

vestíbul. Més endavant ens endinsarem en les patologies que alberguen els tres edificis, però a 

tall d’introducció, podem dir que pel que fa a l’estructura i les façanes principals de l’edifici, 

ambdues continuen donant-li estabilitat i no hauria de ser un problema important de cara a la 

rehabilitació. Ara bé, l’interior està majoritàriament en ruïnes, tot i que es poden intuir o, 

millor, resseguir les particions interiors. El canyissat dels forjats superiors de les dues parts 

laterals i de les seves cobertes presenta un acusat deteriorament; els de la part central estan 

molt més ben conservats tot i que tenen esquerdes, conseqüències d’humitats i trencaments i 

algun petit despreniment. La llosa i els graons del tram més llarg de les escales exteriors que 

comuniquen les dues plantes d’aquest edifici principal estan totalment ensorrats. Atès que 

l’única comunicació entre les dues plantes es realitza per l’escala exterior i tenint també en 

compte que hi ha crescut un arbust, l’accés a la planta superior resulta molt difícil –no 

impossible– i amb un alt risc de fer-se mal.  Un parell d’arcs del pòrtic, sofreixen greus 

esquerdes estructurals.  

Igual que en l’edifici principal, l’estructura de dos dels tres habitacles per als empleats 

presenta un molt bon estat general i l’interior, per un general, les mateixes patologies 

cadascun. Ara bé, cal posar èmfasi ja no en caldrà tornar a parlar més, en que la casa 

individual tocant a la carretera està en unes condicions pèssimes; per la qual cosa, la 

intervenció seria més costosa que no pas l’enderroc total.  

Fixant-nos en el magatzem, seguint l’anàlisi superficial que n’hem fet als altres edificis, 

podem dir que sofreix signes de corrosió en les encavallades i d’humitat en algunes bigues de 

l’enteixinat de la coberta; una coberta que presenta algunes àrees amb desploms de teules de 

ceràmica així com tegells deteriorats i peces de ceràmica soltes en els ràfecs.  

Malgrat la descripció genèrica que se n’acaba de fer, a continuació ens centrarem –dins d’un 

enfocament més tècnic– amb els edificis importants tot passant per cadascun dels elements 

estructurals. 
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 EDIFICI PRINCIPAL:  

  Figura 3: Edifici principal 

Com ja hem comentat, la construcció aïllada que feia la funció d’estació pròpiament dita així 

com també de vivenda del cap de l’estació i del factor disposa de dues plantes, les quals 

influeixen en la divisió de tres parts diferenciades que se’n pot distingir. Trobem els espais 

enfocats a i per a l’estació (venta de bitllets, cantina, zona d’espera i equipatge), la planta 

baixa adreçada a ser la vivenda del factor i, totalment aïllades l’una amb l’altra per l’escala 

exterior, la planta superior –pensat estratègicament des d’un vessant professional i per a poder 

disposar de la intimitat i dels avantatges que li correspon en funció del càrrec– era per al cap 

de l’estació.  

Sistema constructiu: 

Els fonaments de l’edifici no els hem pogut inspeccionar per manca de permisos, 

d’instruments i de proves empíriques, per tant, haurem de suposar que es tracta de sabates 

corregudes realitzades amb pedra granítica sota els murs. L’estructura vertical està composada 

per un pilar (50 x 70cm) de blocs de pedra per la part superior i maó enguixat per la de sota i 

per murs de càrrega i trava de gruixos entre 40 i 50 centímetres de maçoneria de pedra i 

aparell irregular amb arrebossat llis de morter de calç i un acabat de pintura clara on hi 

trobem, a tall de decoració, un sòcol de 45 centímetres realitzat amb maó al voltant de tot el 

perímetre de l’edifici. Pel que fa a l’estructura horitzontal trobem la solera de ciment amb el 

paviment de rajoles preses amb morter i d’altra banda, trobem el forjat entre la planta baixa i 

la superior executada amb bigues de secció circular de fusta de 25 centímetres de diàmetre, 

recolzades sobre els murs de càrrega (paral·lels a la via), un encanyissat formant una 

quadrícula suportat amb claus a les citades bigues i un enguixat d’acabat. Com a forma 

d’envoltant per la part superior de l’edifici, veiem una coberta a quatre aigües en la part 
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central i a dos vessants en on de manera inclinada, en tots els tipus de cobertes que ens 

trobem, també observem les bigues de fusta amb les mateixes dimensions que les del forjat 

horitzontal fent de suport, l’encanyissat amb una xarxa igual que l’anterior i, per sobre 

d’aquest hi ha disposades les teules de ceràmica de tipus àrab –encastades als paraments 

verticals, on hi existeix tal estructura vertical i sobreposades per tal d’arrelar-se–. Sobresortint 

de la coberta per la part central, trobem la xemeneia construïda de maó i, a la part lateral 

orientada a l’Oest hi divisem un tub de ferro que fa la funció de fumeral. Pel que fa a 

l’interior, gràcies a les seccions que s’han produït a l’encontre entre les particions i els 

paraments verticals, veiem que les primeres estan realitzades amb maó foradat de 4,5 

centímetres més mig centímetre per banda d’enguixat, disposats seguint la llei de trava i 

presos amb morter de calç els uns amb els altres. Un cop dins de l’edifici, descriurem tant els 

revestiments com els paviments. En quant al primer punt, es tracta de pintura blavissa sobre la 

capa de guix disposada damunt del parament vertical i horitzontal, i en les zones de cuina i 

bany hi ha rajoles blanques de 20x20 centímetres de dimensions i, pel que fa als paviments, 

són rajoles de mosaic hidràulic amb dos tipus d’esgrafiats –un de blanc i negre i l’altre morat– 

però mateixes dimensions (20x20 centímetres). L’obertura semicircular situada a l’antiga 

cantina, veiem que l’ampit està realitzat amb maons plans recoberts amb un paviment 

igualment ceràmic; ara bé, els ampits de les finestres de la planta baixa estan fetes amb pedra. 

Tant els marcs com les finestres de totes les obertures existents són de fusta de pi roig, propi 

del país, pintada de verd, però del tipus de vidre no en podem esmentar res, ja que no en tenim 

cap informació. D’altra banda, veiem que una de les dues obertures circulars conté barrots de 

ferro disposats en quadrícula i ancorats per la part externa de la façana. Pel que fa a l’escala 

externa en forma de L que comunica les dues plantes, podem dir que està construïda sobre una 

volta a la catalana, recolzada sobre els murs de càrrega. La realització de la petja i la 

contrapetja és mitjançant blocs de pedra subjectats tant per la part lateral com la inferior 

mitjançant morter de ciment, els quals seran el suport del paviment de rajoles de 20x20 

centímetres de morter polit formant una quadrícula, preses amb morter de calç, que al seu 

temps, també anivella la superfície. Finalment, pel que fa a les instal·lacions, veiem que 

l’estat d’aquelles existents –fontaneria i evacuació– és molt precari i, per altra banda, no es 

disposa d’electricitat. De la fontaneria hi ha les restes de tubs de ferro i plom que 

transportaven l’aigua des del pou, situat entre el magatzem i l’edifici que estem analitzant, 

fins a les diferents estances; en una d’elles, hi apreciem el tub que escalfava aquesta aigua i 

també la distribuïa. En tant a l’evacuació fecal, la solució emprada són forats al terra, que 

mitjançant quatre parets de maó distribueix els residus fins al punt mort; l’evacuació de 
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l’aigua es realitza amb canonades del mateix material que les que duen l’aigua i, la de l’aigua 

pluvial, es realitza gràcies als canals que es formen tot deixant un espai entre les teules dels 

diferents vessants.  

Tot seguit, adjuntarem un quadre detallat de les superfícies útils i construïts de totes les 

estances que existien en l’edifici, per tal de fer-nos-en una idea més completa i, més endavant, 

prendre referències prou significatives per a dur a terme la distribució de l’espai.  

  Estança Superfície construïda 

(m
2
) 

Superfície útil 

(m
2
) 

Planta Baixa    

Dependències ferroviàries Accés 5,2 3,795  

 Vestíbul 1 31,38 26,64 

 Equipatges 9,23 7,13 

 Serveis ferroviaris 28,12 22,94 

 Porxo (1/2) 8,44 7,02 

 Cantina 10,05 9,84 

 Vestíbul 2 6,91 4,99 

 TOTAL 99,33 82,36 

Vivenda del factor Dormitori 1 10,74 8,88 

 Dormitori 2 9,35 7,68 

 Rebedor 10,77 7,7 

 Cuina/Menjador 11,36 9 

 Dormitori 3 8,19 6,9 

 Bany 6,28 4,5 

 TOTAL 56,69 44,66 

Primera Planta    

Vivenda del cap de 

l’estació 

Dormitori 1 5,88 4,6 

 Bany 3,83 3,22 

 Dormitori 2  9,79 8,28 

 Rebedor 15,61 12,345 

 Cuina/Menjador 12,71 10,88 
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 Dormitori 3 8,71 6,8 

 Vàter 1,41 0,885 

 TOTAL 57,94 47,01 

 

Així les coses i com a conclusió, podem veure que les dependències ferroviàries, com no 

podia ser d’altra manera, ocupa l’espai més important de l’edifici; d’altra banda, també 

copsem que de les dues vivendes, la superfície de la planta superior (la del cap de l’estació) és 

major que la del factor, degut principalment per la categoria del càrrec.  

 CASES INDIVIDUALS: 

 Figura 4: Cases individuals 

Les tres edificacions aïllades d’una sola planta, destinades a ser les vivendes del capatàs de la 

colla de manteniment de la via i d’aquests últims, acullen els espais propis d’un habitatge 

rural: vestíbul, tres dormitoris, cuina/menjador, lavabo, corral i quadra.  

Sistema constructiu: 

Com ja passava en l’edifici principal, no podrem analitzar els fonaments de la construcció i 

també pressuposarem que sota els murs hi ha sabates corregudes de pedra. De la mateixa 

manera, l’estructura vertical i horitzontal és de la mateixa composició que la comentada 

anteriorment; és a dir, els murs de càrrega i trava –en aquest cas de 35 a 40 cm de grossor– 

són de maçoneria amb arrebossat llis de morter de calç i, d’altra banda, els dos pilars existents 

estan realitzats amb blocs de pedra presos amb morter. En quant a l’estructura horitzontal, al 

tenir una sola planta, no trobem cap tipus de forjat entremig, tan sols ens trobem amb la solera 

de ciment, que compleix la funció forjat sanitari i inferior. La coberta d’aquestes edificacions 

són del tipus de semicopete amb una petita cornisa, ara bé, el sistema constructiu emprat és 
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exactament igual que el que ja hem explicat anteriorment: bigues de secció circular de fusta 

disposades paral·lelament al terra i a totes les arestes dels diferents vessants de la coberta –de 

la part central–, les quals seran el suport de l’encanyissat del fals sostre i del que, al seu 

temps, ho és de les teules tipus àrab. Si ens fixem en la part lateral, destinada al corral i 

quadra, veiem que a la regió protegida, el sistema constructiu per a realitzar la coberta és 

diferent, ja que utilitzen teules d’encaix suportades damunt de les parets de càrrega de 

formigó. Les quatre façanes disposen d’un sòcol de (62 cm) de blocs de pedra, així com 

també s’utilitzen de manera ornamental al voltant de les obertures de les finestres, el marc de 

les quals –així com el de les portes– és de fusta de pi roig pintada de verd i marró. A la façana 

principal i just davant de la porta d’entrada, per tal de conduir el recorregut d’aquell qui entri 

a l’edifici, hi ha una escala de tres graons, un replà i uns flanquejats de blocs de pedra i, dalt 

de la mateixa porta, trobem un cobertó executat de la mateixa manera que la coberta: bigues 

de fusta formant un triangle, damunt l’encanyissat i sobre d’aquest, les teules àrab. Un cop 

dins, descobrim que el sistema i el material d’execució de les particions, els acabats i el 

paviment són totalment iguals; exceptuant-ne el color. També observem el fumeral, situat a la 

cuina, que evacua els fums a l’exterior per la coberta, construït amb maó foradat. Ja per 

acabar, hauríem de dir que les instal·lacions en aquestes construccions són totalment nul·les; 

tan sols trobem el canal que es forma als aiguafons entre les diferents teules de les vessants 

per tal d’evacuar l’aigua pluvial. Per a l’evacuació fecal al lavabo, s’emprava un forat al terra 

que portava els residus a un punt mort, és per això que no es requeria d’aigua per al 

sanejament. De la resta d’instal·lacions no en podem donar constància.   

Com ja hem fet en l’edifici principal, i amb la finalitat de tenir una referència alhora de 

plantejar la redistribució, adjuntarem un quadre de les superfícies útils i construïts de totes les 

estances que existien en l’edifici.  
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  Estança Superfície construïda 

(m
2
) 

Superfície útil 

(m
2
) 

Espai central    

 Vestíbul  11,17 9,32 

 Dormitori 1 18,64 16,18 

 Dormitori 2 15,49 13,51 

 Dormitori 3 11,98 10,30 

Espai lateral    

 Cuina/Menjador 12,13 10,33 

 Vestíbul 2,29 1,53 

 Bany 2,56 1,80 

 Quadra 7,35 6,50 

 Corral 30,60 28,03 

 TOTAL 112,21 97,50 

 

 MAGATZEM:  

 Figura 5: Magatzem 

La construcció més diferenciada de totes les comentades, és la destinada a emmagatzemar les 

mercaderies que duia la línia regular de ferrocarril.  

Sistema constructiu: 

Es tracta d’una edificació diàfana situada sobre un pòdium de 55 centímetres d’altura, amb el 

perímetre de maçoneria acarada i tres graons d’accés a les dues bandes de la latitud oest. Igual 

que a la resta de construccions esmentades, haurem d’especular sobre la cimentació i, 

finalment, hem arribat a la conclusió que es tracta de sabates corregudes de pedra granítica 
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disposades just a sota de les parets de tancament, al mateix nivell del pòdium. L’estructura 

vertical, són els murs de tancament –els orientats al nord i al sud són de càrrega i els dels 

altres punts cardinals són de trava– de 45 i 64 centímetres de gruix, respectivament i formades 

amb maó massís de 15 x 29 x 4 centímetres, presos amb morter de calç, deixant un centímetre 

de junta entre ells i recoberts també amb morter i una capa de pintura blanc cru. A les quatre 

façanes hi trobem les obertures que donen, d’una banda, accés a l’interior de l’edifici i, de 

l’altra, il·luminació i ventilació; tots els contorns de cadascuna d’elles disposen d’una 

decoració de files de maons de 74 i 80 centímetres intercalats, segons la seva llargària. Les 

dues obertures de 2,4 metres d’amplada i 2,55 d’alçada cadascuna que hi ha a la façana nord, 

les veiem de manera simètrica a la sud; ara bé, a la façana est observem la porta d’entrada de 

1,5 x 2,55 metres i una finestra circular de radi 1,17 metres a un nivell superior, mentre que a 

la oest, trobem tres finestres d’1,21 metres per costat. Pel que fa a l’estructura horitzontal, i 

tenint en compte que només disposa d’una planta, podem dir que és aquella que suporta la 

coberta a dues aigües. Es basa en dues encavallades metàl·liques ancorades amb perfils i 

cargols a les parets de càrrega, les quals, sostenen, mitjançant aquest sistema ja emprat de 

perfils i cargols i amb l’ajuda de l’acció que produeix l’encastament a les parets, vuit perfils 

metàl·lics en forma d’U que aguanten els llistons de secció rectangular de fusta inferiors, 

damunt dels quals es disposen el mateix tipus de llistons on s’encaixen les teules planes 

d’encaix. Pels laterals (nord i sud) sobresurt el ràfec amb un vol de 3,47 metres, realitzat amb 

quatre mitges encavallades metàl·liques per banda ancorades a les parets pertinents mitjançant 

el sistema de perfils i cargols, que suporten de la mateixa manera tres perfils en U, els quals al 

seu temps, aguanten el seguit de llistons disposats els uns al costat dels altres, que serveixen 

per a fixar les teules d’encaix. El recobriment interior de les parets de tancament és el mateix 

que s’utilitza a l’exterior, és a dir, morter amb acabat de pintura i, d’altra banda, malgrat les 

runes, el paviment interior és de morter polit. En l’apartat d’instal·lacions, no en podem 

esmentar cap evident, ja que no hi ha cap element que n’evidenciï l’existència. Seria 

convenient dir que a ras de terra de la zona nord hi ha el topall o límit fix de maçoneria 

acarada de l’antiga via morta ferroviària.  

Al ser una construcció diàfana, el quadre de superfície adjunta només plantejarà un sol espai, 

però no per això, ha de ser una dada menys important per tal de realitzar la futura intervenció.  

 Estança Superfície construïda 

(m
2
) 

Superfície útil 

(m
2
) 
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Espai central  115,79 104,26 

 TOTAL 115,79 104,26 

 
 

1.1.4. DIAGNOSI DE PATOLOGIES 

 
A partir de la prèvia realització de la fitxa adjunta, la inspecció dels edificis i, en 

conseqüència, el dictamen de les lesions existents estarà més estructurada i serà més senzilla 

la catalogació, durant les diferents visites exhaustives efectuades. El mètode empleat per a 

dur-ho a terme va ser una seqüència lògica a partir de l’observació, la presa de dades, l’anàlisi 

del procés patològic tot fent una previsió de la causa, l’evolució i el seu estat actual i, 

finalment, establir una proposta d’intervenció, explicada a la fitxa tècnica. 

 

TIPUS DE PATOLOGIA  

XX Direcció: 
 

Edifici: 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
 

Data Inspecció: 
 

Localització de la Patologia: 
 

Element afectat: 
 

Dibuix: 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

□ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

□ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       □ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

 

FOTOGRAFIES 

 

 
          Fitxa de patologia 
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A l’Annex II podrem copsar amb més deteniment cadascuna de les patologies existents de les 

tres tipologies d’edificis i a l’apartat de plànols podrem visualitzar les determinades lesions en 

la seva situació exacta. Abans però, cal esmentar que les dues cases individuals disposen 

d’unes lesions semblants degut al seu mateix disseny i, malgrat no estar situades al mateix 

lloc, englobarem dites lesions similars en una mateixa fitxa. D’altra banda, també cal dir que 

la presa de mostres d’assaig no ha sigut una tasca impossible degut a la falta de mitjans i, 

l’establiment de la causa de la dita lesió no es durà a terme fins que es comenci a intervenir; 

és per això que diem que el nostre sistema de catalogació de la patologia ha sigut 

principalment visual. Finalment, només cal prevenir al lector de que ja que tots els edificis 

estan oberts pels quatre vents des de fa molt de temps i no s’hi ha fet cap actuació al respecte, 

comportarà un reguitzell de lesions, de les quals moltes s’aniran repetint i, per tant, la seva 

solució proposada també.  

Per tot aquell que desconegui el concepte de lesió, podem dir que es tracta d’una manifestació 

observable d’un procés patològic, que un cop identificades i tipificades ens ajuda a establir els 

sistemes de reparació. La tipificació la farem a partir de les causes que generen la lesió i 

segons la seva aparició temporal: 

Les lesions primàries són aquelles que sorgeixen en primer lloc i les secundàries són les que 

apareixen com a conseqüència d’una lesió anterior. Ambdues lesions són produïdes per causes 

directes i indirectes, respectivament. Ara bé, si els orígens que provoquen les diferents lesions 

són físics, mecànics o químics, aquestes s’anomenaran amb el nom de la causa que les 

ocasionen. Les causes que generen les lesions físiques són la humitat, la brutícia i l’erosió. Pel 

que fa a les lesions mecàniques són les ocasionades per esquerdes, fissures, deformacions, 

despreniments i erosió degut a esforços mecànics. Finalment, la oxidació, la corrosió, 

l’eflorescència, l’erosió química i els organismes vius causaran les lesions químiques.  

Així doncs, tot parlant d’un global de les tres construccions, a tall de conclusió establirem que 

degut a la impossibilitat de fer cales a la cimentació, pressuposarem que no tenen cap tipus de 

patologia important i no se n’ha de fer cap reparació, pel que fa a l’estructura vertical trobem 

esquerdes verticals i obliqües, fissures, despreniments de material i revestiments 

principalment en les façanes dels tres immobles, així com també hi trobem eflorescència i 

organismes vius de tot tipus. Els forjats sofreixen d’humitats de filtració, de fissures, de 

despreniments de revestiments i material, tenen presència d’organismes vius; a l’estructura 

horitzontal com poden ser les jàsseres o les biguetes de fusta hi trobem oxidació al metall i 

podriment i trencament de la fusta. Pel que fa a l’ornament, veiem que pateix principalment 

d’erosió mecànica i que, l’escala existent i les particions interiors d’aquelles construccions 
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que en disposen estan totalment derruïts. Finalment, per que fa als acabats –ja sigui fusteria, 

pintura i rajoles– copsem que manca parcialment el material degut a podriments o 

despreniments dels mateixos.  

1.2.      AVANTPROJECTE DE REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS 

1.2.1     OBJECTIU 

L’objectiu primordial que es pretén assolir és la realització d’un canvi d’ús del complex 

ferroviari, convertint-lo en un complex hoteler rural amb restaurant, amb la finalitat de 

recuperar el caràcter històrico-arquitectònic i no perdre l’essència per a la qual va ser 

dissenyat des d’un inici. Es durà a terme complint els paràmetres que ens exigeix la normativa 

sobre seguretat i durabilitat estructural, salubritat i ornament,–de la qual en parlarem 

extensament més endavant– i un cop avaluades les necessitats que requereix i la viabilitat que 

comportaria un espai com el que tenim, així com analitzada detalladament la integració 

urbanística i  fet l’estudi de les patologies pertinent de cadascuna de les construccions on hi 

actuarem.  

1.2.2     NORMATIVA APLICABLE 

Tenint en compte l’estat actual i l’ús final que se’n vol donar, veiem que ens hem d’acollir al 

Decret 176/1987 i al 313/2006, els quals regulen, d’una banda, l’ordenació i la classificació 

d’establiments d’allotjament turístic sotmesos al règim d’hoteleria i els establiments de 

turisme rural, de l’altra. En l’últim decret esmentat es defineix el concepte d’allotjament rural, 

on s’especifica que aquest tipus de modalitat d’hostatge ha d’estar situat en medis rurals, dins 

o fora de nuclis de poblacions de menys de 1000 habitants, integrats en edificacions existents 

anteriors al 1950 i respecten l’arquitectura de la zona, així com també s’estableix les 

condicions que requereix un establiment per a poder dur aquest distintiu: prestació de 

determinats serveis (informació, assistència i neteja), augment de la mida de les habitacions i 

espais comuns, exigència de cambres de bany a cada habitació i oferir un tracte personalitzat 

entre els clients i els titulars. Així les coses, podem concloure que la nostra finalitat es podria 

definir en la realització d’un allotjament rural fora del nucli urbà. Ara bé, en aquest decret 

defineixen tipologies de construccions com ara masies, masoveria i casa de poble independent 

o compartida; les quals no s’acaben d’adaptar al nostre cas en particular ja que es pretén 

acostar-se al concepte d’hotel rural més que al d’una casa rural.  Malgrat tot, trobem que el 

tipus que s’acosta més al que a nosaltres ens ocupa és la masia, així que seguirem la línia 

normativa que segueix el decret. L’article 12 del citat decret especifica els mínims requisits 
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tècnics que ha de disposar, els quals són calefacció a totes les estances –tant comunes com 

privades–, mobiliari suficient i en bon estat, cambres de bany completes d’una superfície 

mínima de 2,5 m
2 

amb un endoll al costat de cada rentamans, un armari per guardar els estris 

de neteja personal, terres totalment pavimentats i parets enrajolades fins a una alçada de 2,10 

metres com a mínim o revestides amb materials que garanteixin la impermeabilitat, tots els 

elements sanitaris disposaran d’aigua freda i calenta, les habitacions individuals tindran una 

superfície mínima de 8m
2
, les dobles de 12m

2
, les triples de 14m

2
; totes han de disposar del 

mobiliari indispensable com ara llits individuals d’amplada mínima de 90 centímetres o 

dobles de 135 i la possibilitat d’utilitzar llits supletoris per a menors de 12 anys, tauletes de 

nit, cadires, armaris i un punt de llum amb interruptor al costat del llit; la ventilació haurà de 

ser directa a l’exterior. L’alçada mínima de la superfície de totes les estances, exceptuant-ne 

el bany, serà de 2,5 metres. En aquest tipus d’allotjament és necessari disposar de telèfon, ara 

bé, en situacions excepcionals –com pot ser l’enfocament de tranquil·litat i desconnexió que 

se li vol donar a l’establiment– se’n podrà eximir el compliment del requisit. Pel que fa al 

menjador i sala d’estar, ja que l’article que estem seguint deixa palès que aquesta estança és 

per a ús exclusiu dels hostes i la nostra idea era que fos un espai també per a persones que no 

fossin clients allotjats, obviarem el tema referent a la capacitat màxima coincident amb el 

nombre de places autoritzat i seguirem les indicacions en quant a la superfície, és a dir, 18m
2
 

fins a  6 places i s’incrementarà 1m
2
 més per a cada plaça que vulguem incloure. Si a 

continuació ens fixem en l’article 14 del mateix decret i seguint els requisits que requereix 

una masia, veiem que la capacitat oscil·la entre tres habitacions/ cinc places i quinze places 

distribuïdes en els diferents tipus de places.  

A partir de l’aplicació d’aquestes pautes establertes i de les que ens puguin transmetre la llei 

20/1991 que posa les normes de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques, la NBE-CPI/96 que indica les condicions de protecció contra incendis i els 

diferents documents bàsics del CTE (Seguretat Incendis, Seguretat Estructural, Higiene, Salut 

i protecció del medi ambient i Seguretat d’Utilització i Accessibilitat)  realitzarem la proposta 

d’intervenció tot seguint les necessitats i criteris funcionals que requereixen les diferents 

construccions en funció de l’ús que se li vol donar. Pel que fa a la seguretat i la durabilitat 

estructural durant la intervenció, ho dividirem en quatre fases diferenciades que ens permetran 

mantenir un seguiment lògic: enderroc d’aquelles parts necessàries, reparació de murs de 

façana, substitució d’elements estructurals i construcció d’ampliacions. La salubritat 

s’aconseguirà mitjançant el disseny d’un sistema eficaç i respectuós amb el medi ambient 

d’obtenció d’aigua i de climatització. En quant a la seguretat en cas d’incendi, s’efectuarà una 
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limitació del risc de propagació tant interior com exterior mitjançant materials, separació 

d’espais i disposició d’instal·lacions adequades, però també es realitzarà un pla d’evacuació 

facilitant la intervenció dels bombers. La millora de qualitat de vida d’aquelles persones amb 

mobilitat reduïda ha sigut un dels objectius en àmbits públics durant els últims anys; un 

exemple clau és que fins i tot la Via Verda està adaptada per a fer-la en cadira de rodes. Així 

les coses, la intervenció ha d’estar pensada en executar els espais per tal de suprimir i evitar 

qualsevol tipus de barrera arquitectònica física o sensorial que impedeixi la llibertat de 

moviment. Per tant, convertirem i adaptarem els espais actuals que, un cop realitzada 

l’actuació, han d’estar destinats al públic en practicables. Ara bé, és imprescindible comentar 

que cadascun d’aquests aspectes als que hem fet referència s’efectuaran tenint en compte la 

part ornamental, ja que a part d’un bon disseny constructiu també ha de ser estètic i 

visualment agradable.  

1.2.3    JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Abans de res, per tal de justificar el canvi d’ús que volem realitzar, és convenient posar-nos 

en situació de les dades i aspectes més rellevants del municipi, entorn, comarca, població i 

visitants. Horta de Sant Joan és un municipi de la comarca de la Terra Alta (província de 

Tarragona) entre les del Baix Ebre i el Matarranya, situat dalt d’un turó de 543 metres 

d’alçada. Bona part del seu terme ocupa la part oriental del vessant septentrional del Massís 

dels Ports i, l’altra està constituïda per l’altiplà solcat de barrancs i vallades entre petites 

serres (figura 6).  

 Figura 6 

És important dir que gràcies a la seva situació geogràfica, confrontant amb la comarca del 

Matarranya, la comarca i els seus pobles tenen unes característiques pròpies tant pel clima, la 

vegetació com pel caràcter de la seva gent. Veiem que es tracta d’un clima mediterrani de 

muntanya mitjana amb influència marítima.  
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Figura 7 

Com podem observar als gràfics adjuntats anteriorment, les temperatures mitjanes oscil·len 

entre els 10 i els 14 ºC, tot i que els hiverns són freds i els estius calorosos; pel que fa a les 

precipitacions, veiem que la tardor és l’estació més plujosa mentre que l’estiu és sec. Aquest 

clima condiciona la vegetació existent, la qual també és mediterrània i abundant. Degut a la 

diversitat topogràfica d’aquestes terres, trobem tres grups de vegetació: carrasques, pi roig i 

boixerola i alzina.  

Centrant-nos específicament altre cop en Horta de Sant Joan, actualment amb 1.259 habitants, 

veiem que el creixement més significatiu de la població des de que es comencen a registrar 

dades després d’anys d’incendis continus entre finals del segle XV i el XVI, és a partir del 

segle XIX. Com es pot copsar en el gràfic de la comarca i en la taula adjunta, durant aquest 

segle l’evolució és progressiva fins que a principis del segle següent comença una davallada 

fins als nostres dies degut a l’èxode rural (figura 9).  
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Figura 9: Evolució població 

 

D’altra banda, les activitats econòmiques principals de la comarca són les del sector primari, 

les quals es basen en la producció del secà i la ramaderia. Ara bé, en els últims anys, gràcies a 

la migració de població de l’est d’Europa, la producció de vi i l’emergència de petites 

empreses s’està obrint camí. Aquestes dades no són diferents a Horta de Sant Joan, però des 

d’un temps ençà també hem de sumar-hi el factor turístic, actiu de futur. Aquest fet es deu a la 

proximitat de la localitat al Parc Natural dels Ports, a la història viva en relació a la Batalla de 

l’Ebre que s’hi pot viure, a la importància de ser la població d’inspiració durant anys del 

pintor Pablo Picasso i a la presència del Museu Centre Picasso així com també la prestació de 

fer excursions de gran valor cultural o paisatgístic, com podria ser la ruta de la Via Verda.  

 

Tots aquests factors esmentats ens porten a concloure que tots ells són motius essencials per a 

dur a terme un establiment d’allotjament turístic. Ara bé, a la zona el nombre d’aquest tipus 

d’hostatge és molt present; és per això que el fet de tractar-se de l’antic complex ferroviari del 

poble ha de ser una distinció a l’hora de vendre el producte. De la mateixa manera, l’ampli  

ventall de clients que podria acollir. D’una banda, tindríem aquelles famílies o grups que 
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pretenen passar uns dies junts amb tots els serveis coberts i amb total llibertat; de l’altra, 

trobem aquells turistes nacionals o internacionals que busquen tranquil·litat, natura i cultura; 

i, finalment, acollirem els possibles usuaris de la Via Verda. Així les coses, l’hotel rural 

disposaria d’hostatge per a qualsevol tipus de públic, adequant-ne les necessitats i el preu en 

funció del tipus d’allotjament que es sol·liciti però sense deixar de banda la proximitat, un 

servei excel·lent i la quietud que ens presta un indret fora del nucli urbà envoltat de natura. 

Veiem doncs que disposem de sis habitacions entre dobles i triples així com dos apartaments 

individuals per a famílies i grups.  

La Via Verda, la qual hem anat esmentant però no hem aprofundit a explicar en que 

consisteix, es tracta d’una ruta que aprofita l’antic traçat de la línia fèrria que unia Tortosa 

amb la Puebla de Híjar dins d’un marc paisatgístic inigualable i que actualment està totalment 

adaptada per a recórrer-la a peu, en bicicleta, a cavall i, com ja hem comentat, fins i tot en 

cadira de rodes. Ja que és una travessia agradable i ben condicionada els últims anys ha 

desenvolupat una gran activitat per part de població catalana –ja sigui de la zona o no–, de la 

resta d’Espanya i d’alguns punts d’Europa. Així doncs, el complex hoteler ha d’aprofitar 

aquest auge i oferir als transeünts, a part d’allotjament, un servei de lloguer de bicicletes, pel 

qual es requerirà un magatzem i un servei de bar-restaurant. El fet de tractar-se d’una 

travessia on els nens i nenes poden participar activament, l’actual complex ferroviari disposa 

d’un parc infantil amb gronxadors i tobogans i una zona de pícnic amb ombra just davant de 

les cases individuals; per tant, trobem essencial eliminar la zona de pícnic però deixar el parc 

per a que els infants de les possibles famílies allotjades puguin jugar mentre els pares 

descansen. D’altra banda, també trobem interessant l’aportació d’un centre d’interès per a que 

tothom qui ho vulgui pugui conèixer la zona en tots els seus aspectes.  

Des d’un punt de vista empresarial, podem afirmar que és un projecte ambiciós però amb una 

viabilitat gairebé assegurada. Diem això gràcies als resultats satisfactoris que obtenen els 

hotels i cases rurals de la zona així com al gràfic adjuntat a continuació
1
 podem veure que els 

equipaments que més necessiten els usuaris de la Via Verda durant el recorregut són un centre 

de visitants i serveis d’informació de la ruta, un bar-restaurant, albergs, cases rurals o hotels 

rurals i guies per a grups; així doncs, la nostra intervenció i els serveis que s’oferiria satisfaria 

dites necessitats (figura 10).  

                                                 
11
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Figura 10 

També ho ratifiquem ja que l’acollida del projecte per part d’aquells transeünts que 

s’interessaven per la feina que dúiem a terme in situ i els explicàvem la intenció de l’actuació 

així com per part de la de la gent del poble és molt bona. Aquesta acceptació es deu, segons el 

que hem pogut recopilar intercanviant idees amb tots ells, a la necessitat d’equipaments que 

acabem de comentar i al fet de ser una manera per a potenciar l’economia tant del poble com 

de la comarca, aportant turistes i, al fi i al cap, significant una font d’ingressos i llocs de 

treball.  

Pel que fa a l’anàlisi de la rendibilitat/viabilitat econòmica, hem de tenir en compte aspectes 

d’especial rellevància com poden ser la inversió inicial, els preus establerts, les temporades 

altes i baixes que sofrirà el complex, els suplement d’ingressos que ens poden aportar els 

serveis de lloguer de bicicletes, l’administració de rutes per a grups i el de restauració (bar i 

restaurant). A partir del perfil dels usuaris de la Via Verda, mostrat a partir dels gràfics 

adjunts (figura 11) a continuació
2
, podem concloure que per un general es tracta de gent jove, 

d’entre 26 i 40 anys, els quals solen quedar-se a dormir una nit.  

Figura 11 

Ara bé, a la zona també trobem el perfil de turista nacional o estranger (principalment 

originaris de França i Anglaterra) amb capacitat econòmica que busquen retirar-se del bullici 
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de la ciutat i l’estrès del treball per embeure’s de la natura, de la gastronomia i el vi, conèixer 

la cultura del país i descobrir nous indrets.  

Analitzant el clima, el vast ventall de perfils als que podem donar allotjament i servei, la 

diferent capacitat econòmica i els interessos de cadascú arribem a realitzar una prospecció 

d’ocupació i ingressos per acabar certificant la viabilitat econòmica o no.  

1.2.4    VIABILITAT ECONÒMICA 

Abans que res, hauríem de definir la manera i els recursos com s’aconseguiran els diners, així 

com també caldrà dictaminar l’ergonomia d’aquest projecte. La família que pretén embrancar-

se en l’aventura de fundar un hotel rural d’aquest calibre i que per tant, el regentarà, haurà 

d’aportar una quantitat de 108.000€, mentre que es negociarà un préstec hipotecari amb el 

banc de 200.000€ a un interès del 3% TAE i a un termini de retornar de 25 anys.  

A continuació, s’establirà la viabilitat econòmica  en funció dels preus que s’han fixat des 

d’un inici, però és important avisar d’avant mà que aquests comptes són provisionals i 

estimatius ja que poden variar significativament durant el trimestre o l’anuari que es 

consideri. També cal dir que aquell inversor o emprenedor del projecte haurà d’escollir el seu  

pla comercial, analitzar la competència així com promocionar-se de la millor manera per a 

obtenir beneficis el més ràpid possible. Ara bé, fer aquest estudi ja seria propi d’un altre tipus 

de treball.  

 

PRODUCTE O SERVEI QUANTITAT IMPORT TOTAL 

VENDES 

Pernoctacions previstes de 

gener a maig 

Doble  80€ 8.960€ 

Doble (indiv.) 8 65€ 520€ 

Llit supletori 9 15€ 135€ 

Lofts 1

6 

200€ 3.200€ 

Pernoctacions 

previstes de juny a 

Doble 1

1 

90€ 17.190€ 
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setembre Doble (indiv.) 1

5 

75€ 1.125€ 

Llit supletori 1

9 

18€ 190€ 

Lofts 3

3 

210€ 6.930€ 

Pernoctacions 

previstes d’octubre 

a desembre 

Doble 8

4 

80€ 6.720€ 

Doble (indiv.) 1 65€ 65€ 

Llit supletori 8 15€ 120€ 

Lofts 1

2 

200€ 2.400€ 

Servei 

bar/restaurant 

previstos de gener 

a maig 

Menús 8

7 

10,50€ 913,50€ 

Carta 3

9 

32€ 1.248€ 

Bar/cafeteria 8

2 

3,75€ 307,50€ 

Servei 

bar/restaurant 

previstos de juny a 

setembre 

Menú 1

9

4 

10,50€ 2.037€ 

Carta 4

8 

32€ 80€ 

Bar/cafeteria 1

1

3 

3,75€ 423,75€ 
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Servei 

bar/restaurant 

previstos d’octubre 

a desembre 

Menú 7

9 

10,50€ 829,50€ 

Carta 1

5 

32€ 480€ 

Bar/cafeteria 3

3 

3,75€ 123,75€ 

Excursions 

previstes de gener 

a maig 

41 15€/persona 615€ 

Excursions 

previstes de juny a 

setembre 

92 15€/persona 1.380€ 

Excursions 

previstes d’octubre 

a desembre 

27 15€/persona 405€ 

Lloguer de 

bicicletes previst 

de gener a maig 

23 10€/persona 230€ 

Lloguer de 

bicicletes previst 

de juny a setembre 

64 10€/persona 640€ 

Lloguer de 

bicicletes previst 

d’octubre a 

desembre 

11 10€/persona 110€ 

 

 



                                                  Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan 32 

MES % 

HABITACIONS 

OCUPADES 

Nº 

PERNOCTACIONS 

Gener 10% 24 

Febrer 5% 12 

Març 8% 18 

Abril 30% 42 

Maig 18% 30 

Juny 33% 45 

Juliol 70% 80 

Agost 80% 100 

Setembre 6% 14 

Octubre 6% 15 

Novembre 8% 18 

Desembre 35% 46 

TOTAL Mitjana anual: 

24,67% 
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MES % LOFTS 

OCUPATS 

Nº 

PERNOCTACIONS 

Gener 8% 3 

Febrer 5% 2 

Març 8% 3 

Abril 15% 4 

Maig 10% 3 

Juny 30% 8 

Juliol 40% 10 

Agost 40% 10 

Setembre 18% 5 

Octubre 5% 2 

Novembre 8% 3 

Desembre 25% 7 

TOTAL Mitjana 

anual: 

17,67% 

 

 

Tenint en compte que un mes són 30 dies, que disposem de 6 habitacions i dos lofts amb les 

pernoctacions pronosticades anteriorment, concloem: 

 x  = 0,86 pernoctacions/dia  

 x  = 0,11 pernoctacions/dia  

Aquests valors estan calculat per a cada dia, fet que no succeirà, però sí que es podrà 

recuperar durant els caps de setmana, ponts i setmana santa, considerant una ocupació del 

13,5% entre aquests cinc mesos de l’any.  
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 x  = 2,33 pernoctacions/dia  

 x  = 0,37 pernoctacions/dia  

Aquestes pernoctacions estan calculades per a cada dia, però sent els mesos de temporada alta 

per excel·lència com és l’estiu, l’ocupació serà considerable (36,66%), s’acabarà complint el 

pronòstic; i, fins i tot, els pròxims anys, ampliant-ho.  

 x  = 0,78 pernoctacions/dia  

 x  = 0,1 pernoctacions/dia  

Els resultats de les pernoctacions estan calculats per a cada dia i, malgrat no acostar-se a la 

realitat, durant els caps de setmana, ponts i Nadal, considerant una ocupació del 13,5%, sí que 

es podrà arribar a assolir el nostre objectiu.  

Hagués sigut interessant realitzar dues versions diferents, ambientada en un escenari optimista 

i un altre en un de pessimista, però al nostre humil entendre, amb un anàlisi en un punt 

entremig com el que hem exemplificat, els valors no generen una visió de gran embranzida, 

així que els valors haurien d’oscil·lar en els que hem plantejat per a poder obtenir un benefici 

a final d’any, tot i que s’hauran d’invertir en partides de l’any següent. Ara bé, segons els 

experts, un negoci com aquest amb uns valors d’ocupació semblants, comporta que el període 

de recuperació de la inversió és molt elevat, uns vuit anys per a cada 60.000€ invertits; és a 

dir, “es tracta més de dinamitzar que de rendibilitzar
3
”. I no només diners i anys són els 

ingredients per cuinar una bon negoci d'allotjament rural, sinó que els tràmits amb diferents 

institucions i la recerca de les subvencions són dos passos claus en la creació d'aquestes 

empreses familiars.  

Tornant als càlculs i taules plasmats anteriorment, podem veure que durant l’any tindrem uns 

ingressos de 57.378€, aproximadament. Ara bé, hem de considerar les despeses procedents 

del consum de matèries primeres i existències bàsiques, de la retribució als promotors, la qual 

es contempla l'acord al qual s'ha arribat sobre el salari a percebre en els dos primers anys, de 

la Seguretat Social dels socis, de les reparacions i conservacions, que degut a ser una 

edificació rehabilitada no s’hauria de destinar grans partides en aquest sentit fins al cap d’un 

temps, dels subministraments com ara electricitat, telèfon, gas, aigua, calefacció i taxes 

d'escombraries. També s’hauran de contemplar les diferents contribucions, taxes, llicències 

tant d’obres, d'obertura com Ambiental, entre d’altres, les despeses financeres que recullen els 
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interessos anuals del préstec sol·licitat al banc, així com les que cobren els bancs en concepte 

de comissions, emissió de targetes, etc. Aquelles referents a la publicitat i promoció, les 

derivades de la neteja i higiene de l'hotel en general també les haurem de tindre en compte. 

Pel que fa a les amortitzacions, correspondran a un 2% per al valor de l'edifici, un 10% per 

mobiliari i estris, un 25% per als equips informàtics, i un 33% per als programes de gestió que 

necessitin instal·lar. Per tant, procedents d’aquestes citades despeses, cal dir que al mes 

haurem de considerar, pel cap baix, uns 3.800€, fet que equival uns  45.600€/any.  

Sabent que els beneficis s’obtenen de la diferència entre els ingressos i les despeses, al final 

del primer any, obtindrem uns beneficis –tirant força a l’alça– de 11.778€. Aquests quasi 

12.000€ s’hauran d’invertir en les despeses necessàries per a l’any següent, en conseqüència i 

tenint en compte les amortitzacions, el benefici anirà augmentant exponencialment fins que al 

llarg d’uns 30 anys s’acabarà recuperant la inversió inicial de 380.364,24€. És per aquesta raó 

que, com ja diuen els entenedors del tema i aquells que han patit l’experiència pròpia, podem 

afirmar que és un projecte viable a llarg termini.   

Un cop finalitzada la fase de l’avantprojecte, que com ja hem vist inclou la informació 

adequada que permeti situar-se globalment davant del projecte i el seu objecte general, així 

com també es descriu el projecte de manera planera, sense entrar en detalls tècnics però sí 

manifestant la normativa vigent que s’ha de complir i fent-ne una valoració econòmica inicial, 

passarem a la realització del projecte amb la proposta d’intervenció detallada.  

1.3.         PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Abans d’abordar la proposta fragmentada en els tres edificis que utilitzarem, hauríem de fer 

un estudi global del complex per tal de fixar-nos en els serveis, les condicions i la integració 

urbanístiques i l’accés. El conjunt no disposa de cap servei urbanístic, és a dir, no hi ha 

subministrament d’aigua ni d’energia elèctrica i gas natural, com tampoc de xarxa telefònica, 

clavegueram ni enllumenat. És per això que buscarem la manera més efectiva per a que tots 

els serveis necessaris siguin presents. L’aigua, el gas i l’energia elèctrica l’agafarem del punt 

més proper, que és la masia habitada situada a 200 metres mitjançant l’ampliació de la seva 

escomesa. El clavegueram serà una fossa sèptica i ja que la xarxa telefònica passa per la 

carretera T-334, serà un punt fàcil per a derivar-ne el cablejat i subministrar el complex. Pel 

que fa a l’accés al complex seria des de la carretera comarcal amb cotxe i des del desviament 

de la via verda amb bicicleta i a peu. Ara bé, el camí d’accés –tant per efectuar-lo a peu com 

amb transport–, els que comuniquin cadascun dels edificis existents i aquests últims en sí, han 

de tenir una integració urbanística ja amb les necessitats de l’hotel com amb la natura que 
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l’envolta. Així doncs, aprofitarem l’espai lateral sud actual per on circulen els cotxes per 

asfaltar-ne una via d’accés fins a l’esplanada de l’est situada al costat del magatzem pels 

vehicles motoritzats i una just al costat pels caminants amb carril bici; acordonada amb 

olivereta, un arbust de cultiu senzill, per tal d’aïllar la zona de serveis i tranquil·la amb la 

d’accés i mínimament sorollosa. Aquest camí d’accés ens condueix al pàrquing, des d’on 

s’accedeix amb gran facilitat, aprofitant també la rampa actual del magatzem, a la recepció 

així com a tots els serveis que disposa la construcció en sí. Des del mateix pàrquing també 

s’arriba als apartaments de les cases individuals mitjançant un camí que ressegueix l’actual 

Via Verda, reproduint la via amb rails de fusta. Degut a la distància considerable que hi ha 

entre ambdós punts, tot agafant la idea de via de tren, disposarem un petit vagó integrat en 

l’espai que eviti als hostes transportar les maletes a pols. D’altra banda, a les habitacions i la 

sala polivalent de l’edifici principal podrem accedir-hi des de l’interior del magatzem, des del 

pàrquing comentat i des de la via d’accés principal lateral sense traüll amb un camí de pedres 

blanques. Així doncs, disposarem de vies assequibles per a cadascun dels espais, des d’un 

punt de vista individual però alhora interelacionats els uns amb els altres, aportant la 

tranquil·litat absoluta que ens aporta la seva situació privilegiada, sense oblidar el gran paper 

que hi té la natura –adaptant qualsevol trajectòria als arbres actuals, per tal de deixar-los en la 

mateixa situació i no talar-los, així com també ampliarem la varietat de vegetació com a 

forma senzilla de separar distints espais– i la necessitat de condicionar amb la llum a la nit, 

serveis per a tots els públics i ambientar l’espai amb elements que ens recordin la història del 

complex, com ara una locomotora de tren o bé els rails de via, ja comentats. Finalment, ens 

cal comentar la incorporació de les tanques de delimitació de territori per a que no desentoni 

amb el paisatge actual i ho realitzarem amb tanques metàl·liques de gran duresa que tanca 

perimetralment la finca sense impedir la visualització del paisatge que l’envolta.  
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 EDIFICI PRINCIPAL: 

                               1.3.1  MEMÒRIA DESCRIPTIVA EDIFICI PRINCIPAL 

La proposta de reforma de l’edifici principal serà disposar dues habitacions amb sortida 

exterior i una sala polivalent a la planta baixa i la vivenda de la família que regenti l’hotel. Per 

a fer-ho, les façanes i les obertures exteriors es deixaran tal i com estan, encara que s’hagin de 

reparar certs aspectes ja esmentats, per tal de mantenir l’estètica original. Ultra això, la 

disposició de les particions interiors serà diferent i tant elles com l’escala exterior s’hauran 

d’executar de nou.   

A continuació, adjuntem un quadre de superfícies útils dels nous espais  proposats: 

 Estança Superfície útil (m
2
) 

Planta Baixa Vestíbul 5,17 

Habitació doble 1   

 Habitació 21,35 

 Bany 4,34 

Habitació doble 2    

 Habitació 22,78 

 Bany 5,64 

Sala polivalent  8,19 

 TOTAL 67,47 

Primera Planta   

Vivenda de la família Dormitori doble 11,12 

 Dormitori 

individual 

5,04 

 Rebedor 10,27 

 Cuina/Menjador 18,02 

 Bany 3,19 

 TOTAL 47,64 

 

     1.3.2.  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA EDIFICI PRINCIPAL 

És important esmentar abans d’endinsar-nos en les actuacions pròpies per a la intervenció, 

que se n’han de realitzar unes de prèvies com ara prendre mesures de protecció de l’entorn, 
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apuntalament dels edificis que la direcció d’obra cregui oportuns, es posaran testimonis i 

s’avaluaran les lesions presents i seleccionat un abocador per a la gestió de residus, malgrat 

s’ha plantejat reciclar el màxim de material per a la posterior rehabilitació.  

 

Enderrocs: 

Ja analitzat cada element de l’edifici veiem que s’ha d’enderrocar totalment el forjat entre la 

planta baixa i la superior així com també l’escala. El procés de desmuntatge en el primer cas 

es durà a terme de manera manual degut a la inaccesibilitat amb la maquinària, eliminant 

l’encanyissat i les bigues de fusta amb martell i motosserra, respectivament i, pel que fa a 

l’enderroc de l’escala es farà amb maquinària pesada.  A més a més, també s’haurà d’extreure 

el paviment i solera actual manualment mitjançant martells pneumàtics per on disposarem les 

instal·lacions. Per tal de fer els repicats dels revestiments exteriors en primer lloc es muntaran 

unes bastides fixades als murs resistents mitjançant elements homologats i, a continuació, es 

procedirà a la neteja del mur eliminant la brutícia i el revestiment. A l’interior, veiem que el 

revestiment és enrajolat o enguixat i pintat damunt, per tant, es realitzarà el repicat i 

sanejament del mur de dalt a baix de tots aquests materials fins a quatre centímetres de 

fondària amb la finalitat de rejuntar les pedres, per tal de reforçar-lo i donar-li consistència. 

No obstant això, també s’haurà de desmuntar tots els elements de la coberta per tal de refer-la 

i enderrocar les xemeneies. Aquesta operació es realitzarà extraient les teules gràcies a un 

martell i un guijarro raspador des de la part superior de la coberta cap a baix tot intentant 

conservar el major nombre de teules en bon conservades, a continuació, també traurem 

l’encanyissat i finalment, mitjançant una motosserra eliminarem les bigues de fusta, les quals 

no s’aprofitaran com a conseqüència del mal estat en què es troben. En cadascun dels treballs 

esmentats, s’haurà de tenir molt present la seguretat i, per tal de focalitzar i emmagatzemar 

tota la runa generada així com la que ja hi ha de les particions interiors s’haurà d’establir una 

zona amb contenidors que ens proporcionin aquesta funció i transportar-los a l’abocador més 

proper.  

 

Cimentació/Escala: 

Un cop efectuat el procés de desmuntatge i enderrocs, ens hem d’endinsar en l’apartat de la 

cimentació i, com ja hem comentat, l’escala exterior actual l’enderrocarem per tant s’haurà de 

realitzar els fonaments pertinents, fet que comportarà el moviment de terres proporcional. 

Així les coses, comentarem conjuntament l’actuació que s’ha de fer al respecte. En primer 
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lloc, realitzarem el buidatge de les terres amb retroexcavadora per a definir la sabata pertinent, 

que formigonarem amb formigó de resistència característica 25 N/mm
2
, consistència blanda i 

àrids matxucats de 20 mm de mida màxima (HA-25/B/20/I) un cop s’hagin col·locat les 

armadures d’espera i les patilles de l’armadura de la llosa de l’escala (B500S/ 5 barres de 

diàmetre 6). Aquesta llosa, es recolzarà a les parets de càrrega de la façana i serà del mateix 

tipus de formigó armat que els fonaments, inclosos els 25 graons de 28 centímetres de petja i 

17’5 de contrapetja i el replà.  

 

Estructura vertical: 

Després de realitzar les cales oportunes i l’anàlisi adequat per conèixer l’estat dels murs, 

trobem convenient reparar les esquerdes i fissures que s’han originat però l’estructura vertical 

en sí no es modificarà. Ambdues actuacions es realitzaran alhora que es sanegi les façanes i 

els contorns de les obertures existents tot repicant el morter de calç que forma l’arrebossat i la 

pintura. Ara bé, el procediment s’allarga en el cas de les esquerdes ja que un cop s’arribi a la 

pedra granítica amb el trepant es realitzaran uns forats cada 30 centímetres als dos costats de 

l’esquerda i es reomplirà l’espai de l’esquerda amb morter polimèric de ciment fluid, amb 

resines sintètiques i fibres i, per tal de garantir l’estanquitat del mur, de retracció controlada. 

Un cop es col·loquin les grapes d’acer B500S, s’injectarà la resina als orificis realitzats 

anteriorment i es col·locaran grapes d’acer B500S dins i una malla de reforç per damunt. En 

canvi, en les fissures a l’arribar a la pedra granítica tan sols es disposarà la malla de reforç. En 

finalitzar la reparació, s’acabarà de sanejar la façana al complet per després tornar a 

arrebossar amb morter de calç. Per la part interior del parament vertical, un cop també 

sanejada aquesta part, disposarem un producte de la marca comercial Rookwool idoni per a 

rehabilitacions i ens proporciona un augment significatiu d’aïllament tèrmic i acústic; dos 

aspectes claus per a condicionar les estances. El sistema TRASDOSADO PYL 

ALPHAROCK-E-225 consisteix en un panell semi-rígid de llana de roca no revestit que, a 

més a més, ens presta unes bones propietats mecàniques i de reacció al foc. Per a l’execució 

d’aquest sistema constructiu que es basa en afegir un element lleuger a una paret i omplir amb 

panells de llana de roca ROCKWOOD la càmera entre els dos elements, s’hauran de fixar els 

montans al mur de tancament per la banda interior i inserir-hi els panells ALPHAROCK-E-

225 entre cobrint tota la superfície i, finalment, disposar plaques PYL que conformen 

l’acabat. És important comentar que hem realitzat un aïllament interior enlloc d’executar una 

façana ventilada per la raó de recuperar històricament l’estètica del complex ferroviari.  
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Estructura horitzontal: 

De la mateixa manera que en l’estructura vertical, a la horitzontal també efectuarem un seguit 

de cales i anàlisis previs per tal de conèixer l’estat i les patologies existents. Fet que ens 

portarà a realitzar de nou el forjat entremig i actuar en el de la planta baixa. Així doncs, 

l’estructura del forjat, després de fer els càlculs previs adequant-lo al nou ús i observant l’estat 

precari de les bigues de fusta, s’ha previst unidireccional format per bigues de formigó 

semiresistents –més econòmiques i amb menys necessitat de mantenir que les de fusta– 

recolzades a les parets de càrrega, revoltons ceràmics i una capa de compressió. Com ja hem 

vist en l’apartat d’enderrocs, les bigues de fusta les traurem mitjançant motossera i a mesura 

que anem avançant, apuntalarem el forjat restant i el substituirem pel nou de 17 cm. Els 

elements i materials que el composaran seran biguetes tipus T-12-1 i revoltons, com ja hem 

dit, ceràmics amb 70 cm d’intereix i una capa de compressió de 5. L’armadura principal seran 

barres d’acer B500S de diàmetre 8mm i la de repartiment serà una malla electrosoldada de 15 

x 30 cm de filferros corrugats d’acer B500T i 5mm de diàmetre. El formigonat del forjat 

s’executarà en un dia per evitar juntes de formigonat mitjançant formigó armat de resistència 

característica de 25 N/mm
2
, consistència blanda i àrids matxucats de 20 mm de mida màxima 

(HA-25/B/20/I). Pel que fa a la part oest de l’edifici, on es preveu que hi hagi el sala 

polivalent, per tal de fer un espai diàfan adequat a l’ús, s’haurà de realitzar un estintolament 

en substitució d’una paret de càrrega. Per a realitzar-lo haurem de fer el replanteig dels 

escorrentius i del pilar que col·locarem ja que la llum (7,24 m) és massa gran, efectuarem les 

ranures d’aquest pilar metàl·lic, el col·locarem i farem les obertures dels escorrentius. A 

continuació, disposarem els dorments, els puntals i els sotaponts per a poder ficar les asnelles 

dins d’aquests escorrentius, els quals s’hauran d’omplir amb morter sense retracció. Un cop 

acabada la operació s’haurà d’enderrocar la paret de càrrega en qüestió per seccions d’1 metre 

d’amplada i col·locar la biga metàl·lica HEB-200 sobre el pilar HEB-300. Finalment, es 

retiraran els puntals així com les asnelles i es reomplirà els escorrentius del mateix morter 

sense retracció.  

D’altra banda, pel que fa al forjat de la planta baixa, li realitzarem un reforç amb una malla 

electrosoldada i un recrescut d’arlita i ciment, garantint la perfecta unió entre el nou i l’actual. 

Com veurem més endavant, ja que es fa aquesta actuació, aprofitarem per passar el cablejat de 

la instal·lació de telecomunicacions.  
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Coberta: 

La coberta, un cop extrets tots els elements constructius actuals, realitzarem el forjat sota 

coberta amb la mateixa tipologia que el que hem comentat en l’apartat d’estructura 

horitzontal. Damunt d’aquest suport hi disposarem envanets que formen la pendent de la 

coberta a quatre aigües i sobre els quals hi haurà un tauler de fusta que farà de sostén a 

l’aïllament tèrmic –poliestirè extruït de 8cm–. Finalment, mitjançant morter M-20 es 

subjectaran les teules de tipus àrab i es disposaran de baix cap a dalt, paral·lelament al ràfec 

les unes sobre les altres amb una longitud de solapament superior a 10cm. Les teules del 

carener es col·locaran a tot el llarg però la direcció del solapament serà oposada als vents 

dominants que portin pluja.  

Com ja hem esmentat, es realitzarà també l’enderroc de les xemeneies actuals perquè els 

banys tindran una nova ubicació i per tant quedaran en desús. On hi ha les xemeneies es 

reconstruirà la coberta i on s’hagin de realitzar les actuals, seguint les instruccions del CTE,  

es tindrà molt en compte la correcta execució i el segellat.  

 

Particions interiors: 

Els envans, a diferència dels que hi havia a l’origen no seran de maó sinó que utilitzarem un 

producte de la marca comercial Rockwool ja que ens proporciona l’aïllament acústic necessari 

per a mantenir la intimitat i tranquil·litat pròpia de l’hotel, així com també ens aporta un 

aprofitament de la superfície útil gràcies al seu espessor inferior als maons convencionals i la 

possibilitat de fer passar les instal·lacions. Aquest envà de 50 cm d’espessor s’anomena PYL 

ROCKCALME-E-211 i consisteix en una estructura metàl·lica que subjectarem al recrescut 

del forjat, degut a la seva poca massa, a la qual per cada banda es cargolen una o més plaques 

de guix laminat i dins seu s’hi disposen panells de llana de roca. L’execució, de totes maneres, 

s’haurà de realitzar en funció de la memòria i la diferent documentació que ens subministra el 

comercial. També seria convenient parlar, encara que no sigui interior, de la partició del porxo 

que divideix l’espai entre les dues habitacions. Es tractarà de col·locar una tanca metàl·lica 

amb plantes enfiladisses que proporcioni intimitat i permanent contacte amb la natura als 

hostes de les dues habitacions.  

 

Acabats i fusteria: 

Pel que fa al revestiment exterior, com ja hem comentat, hi haurà un arrebossat però per 

damunt d’ell hi haurà l’acabat amb dues capes de pintura de color blanc cru. D’altra banda, el 

revestiment i l’acabat interior serà el sistema constructiu explicat anteriorment de 
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TRASDOSADO PYL ALPHAROCK-E-225. També veiem que l’acabat de les particions 

interiors, a excepció de les dels banys i cuina, seran el del PYL ROCKCALME-E-211, però 

els de la cuina i els banys seran amb rajoles ceràmica o de València de 20 peces/m
2
 preses 

amb morter adhesiu sobre de les plaques d’acabat tant de les particions com dels paraments 

verticals.  

Les portes interiors d’accés a les diverses estances es realitzaran mitjançant la col·locació dels 

muntants amb la distància pertinent i la fixació dels muntants i el travesser al marc de fusta de 

roure envernissat amb cargols. Les portes tindran les cares i els cantells aplacats per 

envernissar de color caoba, disposaran de pany de cop, passador per la part interior, manetes, 

plaques i tres frontisses. D’altra banda, ja que volem aconseguir la màxima estanquitat 

acústica, tèrmica i atmosfèrica la fusteria exterior tant de portes com finestres serà d’alumini i 

la fixarem a les obertures existents després d’haver extret la fusteria danyada i reparar les 

lesions. La porta d’accés a l’edifici serà practicable d’una fulla de fusta armada per 

envernissar amb tanca de cop, clau i manetes. Les finestres disposaran de porticons de dues 

fulles batents de fusta de roure massissa i els vidres dobles o de càmera (Climalit) seran de 

dos vidres, un d’exterior i un interior amb una càmera d’aire (6+8+4 mm de gruix) i aniran 

muntats als galzes de la fusteria de 30mm i, d’aquesta manera, ens proporcionaran una 

resistència davant l’acció del vent, una estanquitat al pas de l’aigua, una absorció de les 

dilatacions i un aïllament tèrmic i acústic excepcional. També comentar que als vidres dels 

banys s’aplicarà una pel·lícula que genera un efecte de privacitat el qual ens facilitarà gaudir 

del paisatge des de l’interior i alhora mantenir la intimitat ja que des de fora no es serà capaç 

de veure dins.  

Els paviments que col·locarem seran resistents a les gelades, al desgast, estables davant 

d’agents químics domèstics i absorbir menys d’un 10% d’aigua, així com també haurà de 

complir una funció decorativa i integradora de l’espai. Tant a la planta baixa com a la superior 

trobarem diferents tipus d’acabat en funció de l’ús que li volem destinar a les estances 

pavimentades. El distribuïdor, la sala polivalent i el magatzem de la planta baixa serà de peces 

de 30x30 cm de gres  rústic i antilliscant de color blanquinós, col·locat a truc de maceta amb 

morter adhesiu sobre els 2 cm de sorra disposats damunt del recrescut; la vorada per a rejuntar 

les peces en qüestió es farà del mateix color que el paviment. Les habitacions dels dos pisos 

així com també el passadís també s’emprarà aquesta tipologia de paviment però amb tons 

vermellosos i ataronjats. Els sòcols de 7cm d’alçada seran de les mateixes característiques que 

el paviment i aniran presos amb morter de ciment, cuidant l’aspecte final. En canvi, els banys 

d’ambdues plantes i la cuina de la vivenda de la família regent tindran un paviment de gres 
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porcelànic i rajoles hidràuliques grisenques emblanquinades. Finalment, pels graons i replà de 

l’escala exterior de formigó armat utilitzarem un acabat de marbre travertí pres amb morter de 

ciment, que impedirà caigudes i fusionarà a la perfecció amb l’estètica de la façana. D’altra 

banda, el paviment exterior del voltant de l’edifici estarà format per pedra fixada directament 

sobre el terra, deixant un espai al seu voltant per tal de que la gespa creixi i formi una 

composició idònia entre la naturalesa que bordeja l’edifici i aquest mateix. El paviment del 

porxo serà de gres porcelànic també blanc, per no ser discordant i contrastar amb el verd que 

rodeja l’edifici en general i la tanca divisòria.  

Disposarem d’un mobiliari complert i modern, però sense ser discordant amb l’estil propi del 

complex ferroviari. A totes les habitacions de la planta baixa de l’edifici, com a mínim, hi 

haurà un llit de matrimoni de 2’2x2m de dimensions amb una tauleta de nit a cada banda, un 

armari amb portes de tres golfs, pany amb escut de metall i clau a l’exterior, agafador fix a 

l’exterior, passador i elements de tanca magnètics, una butaca amb làmpada i, a l’exterior, s’hi 

disposarà gandules. Pel que fa als banys, ja que seran complets, els aparells sanitaris que hi 

trobarem seran una banyera amb possibilitat de jacuzzi tipus Broadway de 1880x1330x750, 

un inodor tipus Lumen de 460x775x610, un lavabo tipus Khroma de 800x480x165 amb aixeta 

amb dispositius d’estalvi d’aigua que proporcioni un cabal oscil·lant de 9 a 12 L/min. i un 

bidet tipus Khroma de 390x610x400, tots de la casa Roca. A la planta superior tindrem una 

habitació de matrimoni que disposarà del llit i l’armari, a l’habitació individual hi haurà el llit 

adequat a la tipologia d’habitació amb l’armari corresponent de portes batents, la taula amb 

cadires els armaris alts i baixos de contraxapat i lacats, l’aigüera d’acer inoxidable, el 

rentavaixelles amb una escomesa d’aigua calenta, el foc, el forn i la nevera de la cuina-

menjador i, finalment, un inodor tipus Lumen de 460x775x610, un plat de dutxa quadrada i 

un lavabo tipus tipus Khroma de 800x480x165 al bany.  

 

Instal·lacions: 

Abans d’endinsar-nos a especificar cadascuna de les instal·lacions a executar, cal dir que totes 

s’hauran de realitzar de nou i segons la normativa vigent.  

La instal·lació elèctrica es farà en funció del “Reglamento Electrotècnico para BajaTensión” –

fet que comportarà verificar que les caigudes de tensió no superin l’1’5% a les línies 

individuals i el 3% a les interiors– i haurà de proporcionar la potència elèctrica necessària per 

tal de subministrar la potència determinada tenint en compte el grau d’electrificació elevat 

(9.200W) ja que, com a mínim, està previst instal·lar aire condicionat i calefacció elèctrica. 

Podem dir que la tensió entre fases serà de 400 V i la tensió de serveis entre fase i neutre serà 
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de 230 V. D’altra banda també hem de comentar que la quantitat d’intensitat que admetin les 

preses de corrent anirà en funció del tipus de presa que sigui. Per exemple, els circuits 

d’enllumenat admetran com a mínim 15A, els circuits de preses generals i per a cuina i banys 

20A, els d’ús domèstic (rentadora i rentaplats, forn i cuina), de calefacció i d’aire condicionat 

25A. La pròpia instal·lació comptarà amb l’escomesa, el fusible de seguretat, el comptador, la 

derivació individual, el quadre de comandament i protecció (CMP) i les diferents línies de 

subministrament fins als punts de consum; així com també la instal·lació de presa de terra. Pel 

que fa a l’escomesa, serà recta, subterrània i anirà dins d’un conducte des de la xarxa de la 

companyia fins a la caixa general de protecció per tal d’aconseguir la màxima estanquitat. La 

distància entre altres instal·lacions serà de 20cm i a cada 40m dels trams rectes hi haurà 

pericons per a facilitar la col·locació. El comptador, on hi haurà el fusible de seguretat, es 

col·locarà a un armari encastat amb clau de companyia al costat de la porta d’accés a l’edifici 

situada a la façana principal. Les derivacions individuals, les quals estan constituïdes per 

conductors aïllats a l’interior de tubs encastats i de canals protectors amb tapes que només es 

poden manipular amb eines i per canalitzacions elèctriques prefabricades, sortiran del 

comptador i transcorreran zones de fàcil accés, com ara conductes tècnics, per a poder 

reparar-les amb facilitat. També es disposarà d’un quadre de distribució des d’on sortiran els 

circuits de la instal·lació interior i on s’instal·larà un interruptor general automàtic de tall 

omnipolar i amb dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits així com també 

es requerirà del quadre de comandament i protecció, que disposa d’un interruptor general 

automàtic de tall omnipolar independent de 40A, interruptors diferencials generals de 25A de 

densitat nominal i sensibilitat de 30mA i de dispositius de tall també omnipolar, i des del qual 

discorreran pel fals sostre o per les plaques de cartró-guix les línies de subministrament fins 

arribar als punts finals de consum. El cable de la presa de terra s’instal·larà a l’hora d’actuar 

en la solera que toca al terra i la connexió amb la centralització del comptador es construirà a 

l’entrada de l’edifici. S’haurà de garantir que a cap punt de l’edifici es produeixin tensions per 

contacte de més de 26V; si no es garantís, s’haurien de disposar piques per tal de garantir 

aquesta tensió. Per a la xarxa de terra es disposaran conductors de protecció de cable de coure 

flexible plastificat en punts d’enllumenat i preses de corrent.  

Ara tan sols caldria dir que als banys s’haurà d’establir una connexió equipotencial entre el 

conductor de protecció, els desguassos de plom, les canonades d’aigua i la part metàl·lica de 

la dutxa. Ultra això, hem d’estipular que s’haurà de disposar d’enllumenat d’emergència ja 

que es tracta d’un local públic i de concurrència.  
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Així les coses, durant l’execució d’aquesta instal·lació, gràcies al que hem comentat i a la 

documentació gràfica adjunta, podem saber que s’instal·laran punts de llum, preses de corrent, 

brunzidors i polsadors a més de preveure que s’empraran conductors aïllats de coure i 

normalment unipolars, de 450/750V de tensió, flexibles i plastificats protegits dins de tubs 

semirígids de plàstic, caixes d’acoblament i seccionament així com interruptors i endolls de la 

casa comercial Simon, situats a 20cm i 100cm de la cota més superior del terra, 

respectivament. De la mateixa casa serà el sistema de control d’il·luminació i la protecció 

elèctrica que utilitzarem.  

 

Primerament, hem de dir que la instal·lació de telecomunicacions engloba la xarxa de 

telefonia, banda ampla, televisió i ràdio. Aquesta instal·lació disposarà de l’arqueta d’entrada, 

la canalització externa, l’arqueta de registre, el recinte d’instal·lació de telecomunicació únic 

(RITU), canalització principal, registre secundari, canalització secundària, registre de 

terminació de xarxa, canalització interior d’usuari i registres de presa. L’arqueta d’entrada de  

400x400x600mm de dimensions anirà enterrada i vindrà subministrada per la xarxa de la 

companyia; tot seguit, tindrem la canalització externa, la qual, com justificarem més 

endavant, tindrà 3 tubs (1TB + RDSI, 1 TLCA, 1 reserva) de 63mm de diàmetre amb paret 

llisa. Un cop a l’interior, ens trobem l’arqueta de registre de 400x400x400mm i el RITU, el 

qual estarà situat a l’espai més a l’oest destinat a magatzem i recinte de les rentadores i 

d’instal·lacions, disposarà d’una porta tancada amb clau per a que pugui ser registrable i 

alhora protegeixi la canalització elèctrica de 2x6+ T amb magnetotèrmic de 25A, que al seu 

temps, propicia una il·luminació de com a mínim 300 lux i també estarà ventilat. Els 5 tubs de 

canalització principal tindran un diàmetre de 50mm i discorreran per sota el paviment de la 

planta fins arribar al punt final de xarxa o al conducte tècnic de fàbrica de maó que comunica 

les dues plantes. A cada punt final de xarxa hi trobarem un registre de final de xarxa (punt 

d’accés de l’usuari) que disposa de caixes o registres de 200x300x40mm per a RTV i TLCA + 

SAFI així com una de 100x170x40mm per TB + RDSI i, ja dins de les habitacions i espais 

determinats, recorrerà la canalització interior d’usuari –1 tub de 20mm de diàmetre per a cada 

registre de presa–. A la planta superior, a la qual s’hi accedeix mitjançant el conducte tècnic i 

la canalització principal que transcorre pel seu interior, tindrem la mateixa disposició 

d’elements propis de la instal·lació de telecomunicacions. Com a principal divergència, fora 

del conducte hi trobem el registre secundari de 450x450x150mm de dimensions i surten els 3 

tubs corrugats o llisos de 25mm de diàmetre que configuren la canalització secundària, la qual 

al seu temps, arriba enterrada al registre de final de xarxa que ja hem fet referència però, des 
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d’aquest punt, tota la instal·lació torna a seguir la mateixa estructura que ja hem comentat a la 

planta baixa. Ara bé, a diferència de la planta inferior que només teníem una sola estança de 

dormitori a ambdues habitacions i la sala polivalent, la planta superior és una vivenda i per 

tant, a l’inici del recorregut de la canalització interior d’usuari tindrem tants tubs registres de 

presa hi hagi, tenint en compte que són 3 per cada dos estances o fraccions, exceptuant el 

bany. En últim lloc, a la coberta, tindrem els equips de captació (antena de RTV terrenal).  

Voldríem, finalment, justificar la col·locació del Recinte d’Instal·lació de Telecomunicació 

Únic enlloc d’un RITI i d’un RITS així com també el soterrament de la instal·lació. Pel que fa 

el primer cas, veiem que el RITU s’utilitza en vivendes unifamiliars, que és, al fi i al cap, el 

nostre cas. D’altra banda, ja que estem realitzant una rehabilitació i s’intervindrà a la solera, el 

cablejat anirà per sota el paviment però els cables hauran d’anar protegits per canonades de 

doble paret (la interior llisa i l’exterior corrugada) fabricades exclusivament de polietilè. 

 

Per tal d’evacuar els fums de la cuina s’utilitzaran conductes realitzats “in situ” amb peces 

prefabricades d’acer galvanitzats totalment estancs i amb aïllament tèrmic, totalment 

homologats. Al final d’aquesta canalització s’hi disposarà una reixeta metàl·lica que condueix 

els fums a l’exterior.  

La xarxa horitzontal d’evacuació engloba, malgrat la redundància, a l’evacuació d’aigües 

pluvials, negres i grises i, s’ha previst un sistema separatiu de les d’instal·lacions 

independents. L’evacuació d’aigües negres tant del lavabo com de la cuina es realitzarà 

mitjançant un traçat senzill de canonades de PVC amb un pendent mínim de l’1’5% per tal de 

garantir una circulació per gravetat i fluïdesa constant, de diàmetre 40mm, 50mm i 110mm 

depenent de l’aparell sanitari –el qual disposa de sifons per evitar la sortida de gasos–, que 

arriben a l’arqueta corresponent o a la càmera de grasses, les quals al seu temps, comuniquen 

subterràniament amb la fossa sèptica i depura l’aigua que hi arriba. Aquesta fossa serà 

prefabricada, d’una capacitat d’uns 1000L i d’unes dimensions de 1’1x1’1, (longitud x 

diàmetre) i s’enterrarà  com a mínim  a 1 metre de profunditat, per a que tracti aquesta aigua i 

sigui reutilitzada per a la jardineria, per exemple.   
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Pel que fa a l’evacuació d’aigües grises, ja que per motius de prevenció a la fossa no s’hi pot 

dur aquest tipus d’aigua ni la de pluja, haurà de ser mitjançant els mateixos tubs de PVC 

esmentats amb anterioritat però que condueixin directament a la rasa o al pou de filtrat. 

Finalment, l’evacuació d’aigües pluvials es realitzarà amb la incorporació de canalons i 

baixants que condueixin l’aigua al terreny.  

 

La instal·lació de fontaneria, que subministrarà l’aigua sanitària a l’edifici, a grans trets es 

composa de l’escomesa, de la instal·lació interior general i de la instal·lació interior 

particular. L’escomesa, és a dir la canonada que enllaça la instal·lació general interior de 

l’immoble amb la canonada de la xarxa de distribució que subministra la companyia i que 

farem arribar del punt més proper, disposa de clau de presa i clau de registre, les quals només 

podrà manipular la companyia. També cal dir que anirà a compte del subministrador i les 

seves característiques es fixaran d’acord amb l’apartat 1.5.1. de les Normas básicas de las 

Instalaciones interiores de suministro de Agua, que estableix la pressió de l’aigua, el cabdal 

subscrit, el consum previst, la situació del local a subministrar i els serveis que comprèn. Un 

cop aquesta escomesa travessa el mur de tancament trobarem la clau de tall general que pot 

interrompre el subministrament a tot l’edifici ja que està situada a una zona accessible de dins 

de la propietat. A continuació, hi ha el filtre de la instal·lació general que reté els residus de 

l’aigua que poden ocasionar corrosions a les canalitzacions metàl·liques gràcies a la seva 

forma d’Y i al llindar de filtrat oscil·lant de 25 a 50μm. Dins de l’armari del comptador s’hi 

disposarà la clau de pas general, un filtre de la instal·lació general, el comptador, una altra 

clau de pas, l’aixeta de prova, la vàlvula de retenció i una clau de sortida; consecutivament. 

Pel que fa al tipus de comptador, ja sigui el model com també el sistema, estarà aprovat per la 

companyia. Els muntants transcorreran dins de conductes tècnics registrables i disposaran de 

claus de pas, claus de pas amb aixeta i un dispositiu de purga. Després d’aquests tubs de coure 

protegits amb una mànega de plàstic, hi trobem les derivacions individuals de l’aparell 

constituïts amb el mateix material que les canonades de distribució, la funció de les quals és 

connectar aquests muntants amb l’aparell en concret. Discorreran pel fals sostre a una 

distància mínima de 5 cm i per sota de les conduccions elèctriques fins arribar a l’aparell, on 

hi haurà dues claus de pas per l’aigua freda i calenta, respectivament.  

Dit això, és important citar que tots els materials utilitzats en canonades i claus de les 

instal·lacions interiors hauran de ser capaços de suportar la pressió de treball de 15 Kg/cm
2
 i 

els cops d’ariet. També hauran de ser resistents a la corrosió, estables en les seves propietats 

físiques i no podran alterar les característiques de l’aigua. D’altra banda, caldria comentar 
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que, en principi, amb la pressió que ens proporciona la companyia i l’energia potencial que 

genera la diferència de nivell entre el nostre complex i el punt més proper que disposa de 

subministrament no caldrà disposar de bomba de pressió, ara bé, si es cregués oportú hauria 

d’anar a la planta baixa a l’espai destinat al magatzem.  

Per tal de produir i obtenir aigua calenta es realitzarà mitjançant un sistema de captació solar 

amb plaques solars de la marca Saunier Duval integrades a la coberta de l’edifici. Ja que el 

nostre sistema de circulació serà la forçada, haurà d’incloure els captadors solars que 

absorbeixin les radiacions solars, el dipòsit acumulador –ben aïllat amb espuma de poliuretà o 

fibra de vidre– que emmagatzema l’aigua escalfada i mantén aquesta aigua en bones 

condicions gràcies a la col·locació d’una caldera que li subministri calor, les canonades pel 

seu transport, una bomba que faci circular el fluid per la instal·lació, les vàlvules, el dipòsit 

d’expansió per tal de protegir de les dilatacions la instal·lació, els purgadors que treuen l’aire 

acumulat i, finalment, els termòstats per a que controlin l’activació de les bombes. Ultra això, 

es requereix d’un circuit tancat, per la qual cosa es necessiten dos circuits (primari i 

secundari). El fluid que han escalfat els captadors solars i que, al seu temps, cedeix la calor a 

l’acumulador circula pel circuit primari i, l’aigua de consum calentada per les altes 

temperatures que desprèn l’acumulador recorre pel circuit secundari. Les conduccions 

d’ambdós circuits seran de coure.  

      

El procés d’execució d’aquest sistema consistirà en fer un replanteig del conjunt, col·locar 

l’estructura de suport i, tot seguit, fixar els panells sobre aquesta estructura. Un cop disposats 

els panells, els connexionarem amb la xarxa de conducció d’aigua i omplirem el circuit. 

Després de fer el replanteig de l’interacumulador es col·locarà i se’n farà el connexionat. A 

continuació, també es realitzarà el replanteig del vas d’expansió així com es col·locarà al seu 

lloc i es connectarà a la xarxa de distribució. Finalment, es replantejarà el grup solar, es 

posarà i se’n realitzarà el connexionat.  

Per acabar, només voldríem dir que si, per circumstàncies externes, l’energia solar no és 

suficient per a escalfar l’aigua per a ús sanitari, s’instal·larà una caldera elèctrica auxiliar.  

 

El sistema de climatització, com ja hem esmentat, serà a partir d’aire condicionat i calefacció 

elèctrica. L’aire de la marca Mitsubishi se situarà a l’estança més important de la planta 

superior i a cada habitacle de la inferior; d’altra banda, la calefacció anirà distribuïda en 

radiadors tubulars de la casa comercial Runtal per a totes les estances interconnectades amb 
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tubs de coure que es disposaran pels paraments verticals amb agafadors degut a la 

impossibilitat de realitzar regates als murs.  

 

La instal·lació de gas propà està composta per una escomesa que ens proporciona la 

companyia, una arqueta registrable que conté una clau exterior que permet tallar el pas a tot 

l’edifici, el comptador, les vàlvules, la caldera i les claus de pas. Ja que es tracta d’una 

vivenda unifamiliar i que tan sols necessitarem disposar de consum de gas natural a la cuina 

de la vivenda situada a la planta superior, farem recórrer la canonada de coure embeinada pel 

conducte tècnic de maó, arrebossat per l’interior i totalment estanc situat a l’espai del 

magatzem fins al pis més elevat on se situarà el comptador i, un cop dalt, es conduiran pel fals 

sostre cap a la cuina, on se situarà el la caldera exclusiva de gas natural. Aquesta caldera 

alimentarà el foc i, just a l’entrada, hi haurà una clau de pas que facilita el tancament de 

l’aparell.  

 

Pel que fa a la gestió de residus domèstics, com ara envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, 

paper i rebuig, haurem de reservar 150 dm
3
 a la cuina per tal activitat.  

 

Finalment, cada estança disposarà de ventilació directa a l’exterior mitjançant obertures. Com 

a hotel que és, s’hauran d’extreure grans masses d’aire per a poder controlar els fums i 

contaminants que es generen. Resulta de gran importància la instal·lació per a la ventilació 

general i localitzada a les cuines industrials i l’extracció de fums.  
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 CASES INDIVIDUALS: 

1.3.3.       MEMÒRIA DESCRIPTIVA CASES INDIVIDUALS 

Les dues cases individuals que, gràcies al seu estat actual, es poden aprofitar i permeten 

realitzar una reforma estaran destinades a ser lofts rurals. La idea principal que mou a 

l’execució d’aquest tipus d’allotjament és per a què famílies i grups habitin en la màxima 

intimitat, autosuficiència i confort. Malgrat que s’ampliarà una obertura lateral, la resta i 

l’estètica exterior seguirà sent la mateixa. Per tal de mantenir les obertures existents s’ha ideat 

una distribució que s’acobli a les finestres i porta d’accés; la qual tampoc discerneix de la 

original i busca la diferenciació entre la zona de dia i de nit. 

A continuació, adjuntem un quadre de superfícies útils dels nous espais  proposats: 

 Estança Superfície útil (m
2
) 

Planta Baixa Vestíbul/ Sala 

d’estar 

20,83 

 Cuina / Menjador 16,18 

 Habitació 

individual 

13,59 

 Habitació doble 10,06 

 Bany 8,44 

Habitació matrimoni / 

Suite 

  

 Habitació 22,59 

 Bany 5,14 

 TOTAL 96,83 

 

                   1.3.4.       MEMÒRIA CONSTRUCTIVA CASES INDIVIDUALS 

Com ja hem vist en l’edifici principal, haurem de realitzar algunes actuacions prèvies a les 

pròpiament efectuades durant la intervenció. Es tracta de prendre mesures de protecció de 

l’entorn, apuntalar els edificis o parts d’ells que la direcció d’obra cregui oportuns, posar 

testimonis i avaluar les lesions presents. Pel que fa a la selecció de l’abocador per a la gestió 

de residus, no caldrà dur-ho a terme degut a que serà el mateix abocador que haurem buscat i 

utilitzat per a l’edifici de l’antiga estació.  
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Enderrocs: 

Ja analitzat cada element de l’edifici veiem que s’han de desmuntar tots els elements de la 

coberta per tal de refer-la i enderrocar les xemeneies. Aquesta operació es realitzarà extraient 

les teules gràcies a un martell i un guijarro raspador des de la part superior de la coberta cap a 

baix tot intentant conservar el major nombre de teules en bon conservades, a continuació, 

també traurem l’encanyissat i finalment, mitjançant una motosserra eliminarem les bigues de 

fusta, les quals no s’aprofitaran com a conseqüència del mal estat en què es troben. A més a 

més, també s’haurà d’extreure el paviment i solera actual manualment mitjançant martells 

pneumàtics per on disposarem les instal·lacions. D’altra banda, s’haurà d’enderrocar la part 

superior de l’obertura lateral per tal de col·locar adequadament el dintell, que a més a més 

s’haurà d’ampliar. Per tal de fer els repicats dels revestiments exteriors en primer lloc es 

muntaran unes bastides fixades als murs resistents –malgrat la poca altura de les 

construccions– mitjançant elements homologats i, a continuació, es procedirà a la neteja del 

mur eliminant la brutícia i el revestiment. A l’interior, veiem que el revestiment és enrajolat o 

enguixat i pintat damunt, per tant, es realitzarà el repicat i sanejament del mur de dalt a baix 

de tots aquests materials fins a quatre centímetres de fondària amb la finalitat de rejuntar les 

pedres, per tal de reforçar-lo i donar-li consistència. Com també hem comentat en l’explicació 

de l’edifici principal, en cadascun dels treballs esmentats, s’haurà de tenir molt present la 

seguretat i, per tal de focalitzar i emmagatzemar tota la runa generada així com la que ja hi ha 

de les particions interiors s’haurà d’establir una zona amb contenidors que ens proporcionin 

aquesta funció i transportar-los a l’abocador més proper.  

 

Cimentació: 

Un cop efectuat el procés de desmuntatge i enderrocs, ens hem d’endinsar en l’apartat de la 

cimentació però com que no hem de realitzar cap actuació al respecte, obviarem l’actuació.   

 

Estructura vertical: 

Un cop efectuades les cales oportunes i l’anàlisi adequat per conèixer l’estat dels murs, les 

parets de càrregues i pilars, trobem convenient reparar les esquerdes i fissures que s’han 

originat però l’estructura vertical en sí no es modificarà. Ambdues actuacions es realitzaran 

alhora que es sanegi les pedres del sòcol així com dels encontres entre paraments, les façanes i 

els contorns de les obertures existents tot repicant el morter de calç que forma l’arrebossat i la 

pintura. Ara bé, el procediment s’allarga en el cas de les esquerdes ja que un cop s’arribi a la 

pedra granítica amb el trepant es realitzaran uns forats cada 30 centímetres als dos costats de 
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l’esquerda i es reomplirà l’espai de l’esquerda amb morter polimèric de ciment fluid, amb 

resines sintètiques i fibres i, per tal de garantir l’estanquitat del mur, de retracció controlada. 

Un cop es col·loquin les grapes d’acer B500S, s’injectarà la resina als orificis realitzats 

anteriorment i es col·locaran grapes d’acer B500S dins i una malla de reforç per damunt. En 

canvi, en les fissures a l’arribar a la pedra granítica tan sols es disposarà la malla de reforç. En 

finalitzar la reparació, s’acabarà de sanejar la façana al complet per després tornar a 

arrebossar amb morter de calç. Per la part interior del parament vertical, un cop també 

sanejada aquesta part, disposarem un producte de la marca comercial Rookwool idoni per a 

rehabilitacions i ens proporciona un augment significatiu d’aïllament tèrmic i acústic; dos 

aspectes claus per a condicionar les estances. El sistema TRASDOSADO PYL 

ALPHAROCK-E-225 consisteix en un panell semi-rígid de llana de roca no revestit que, a 

més a més, ens presta unes bones propietats mecàniques i de reacció al foc. Per a l’execució 

d’aquest sistema constructiu que es basa en afegir un element lleuger a una paret i omplir amb 

panells de llana de roca ROCKWOOD la càmera entre els dos elements, s’hauran de fixar els 

montans al mur de tancament per la banda interior i inserir-hi els panells ALPHAROCK-E-

225 entre cobrint tota la superfície i, finalment, disposar plaques PYL que conformen 

l’acabat. És important comentar que hem realitzat un aïllament interior enlloc d’executar una 

façana ventilada per la raó de recuperar històricament l’estètica del complex ferroviari.  

 

Estructura horitzontal: 

L’estructura horitzontal que ens trobem en aquests tipus de construccions és el forjat inferior 

i, com comentarem a unes línies més endavant, la coberta. Al forjat li realitzarem un reforç 

amb una malla electrosoldada i un recrescut d’arlita i ciment, garantint la perfecta unió entre 

el nou i l’actual. I, aprofitant aquesta actuació i com veurem en l’apartat d’instal·lacions, 

passarem el cablejat de la instal·lació de telecomunicacions.  

 

Coberta: 

La coberta, un cop extrets tots els elements constructius actuals, realitzarem el forjat sota 

coberta, el qual s’ha previst que sigui unidireccional format per bigues metàl·liques –més 

econòmiques i amb menys necessitat de mantenir que les de fusta– recolzades a les parets de 

càrrega, revoltons ceràmics i una capa de compressió. Els elements i materials que el 

composaran seran biguetes tipus T-12-1 i revoltons, com ja hem dit, ceràmics amb 70 cm 

d’intereix i una capa de compressió de 5. L’armadura principal seran barres d’acer B500S de 

diàmetre 8mm i la de repartiment serà una malla electrosoldada de 15 x 30 cm de filferros 
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corrugats d’acer B500T i 5mm de diàmetre. El formigonat del forjat s’executarà en un dia per 

evitar juntes de formigonat mitjançant formigó armat de resistència característica de 25 

N/mm
2
, consistència tova i àrids matxucats de 20 mm de mida màxima (HA-25/B/20/I). 

Damunt d’aquest suport hi disposarem envanets que formen la pendent de la coberta a quatre 

aigües i sobre els quals hi haurà un tauler de fusta que farà de sostén a l’aïllament tèrmic –

poliestirè extruït de 8cm–. Finalment, mitjançant morter M-20 es subjectaran les teules de 

tipus àrab i es disposaran de baix cap a dalt, paral·lelament al ràfec les unes sobre les altres 

amb una longitud de solapament superior a 10cm. Les teules del carener es col·locaran a tot el 

llarg però la direcció del solapament serà oposada als vents dominants que portin pluja.  

Com ja hem esmentat, es realitzarà també l’enderroc de la xemeneia actuals ja que la cuina 

tindrà una nova ubicació i per tant quedaran en desús. On hi ha les xemeneia es reconstruirà la 

coberta i on s’hagin de realitzar les actuals, seguint les instruccions del CTE,  es tindrà molt 

en compte la correcta execució i el segellat.  

 

Particions interiors: 

Els envans, a diferència dels que hi havia a l’origen no seran de maó sinó que utilitzarem un 

producte –com el que ja hem utilitzat a l’antiga estació– de la marca comercial Rockwool ja 

que ens proporciona l’aïllament acústic necessari per a mantenir la tranquil·litat i confort entre 

les diferents estances ja que es preveu que s’hi allotgin un petit volum de persones les quals 

poden estar o no a la mateixa estança al mateix temps. D’altra banda, aquest sistema de 

particions ens aporta un aprofitament de la superfície útil gràcies al seu espessor inferior als 

maons convencionals i la possibilitat de fer passar les instal·lacions. Aquest envà de 50 cm 

d’espessor s’anomena PYL ROCKCALME-E-211 i consisteix en una estructura metàl·lica 

que subjectarem al recrescut del forjat, degut a la seva poca massa, a la qual per cada banda es 

cargolen una o més plaques de guix laminat i dins seu s’hi disposen panells de llana de roca. 

L’execució, de totes maneres, s’haurà de realitzar en funció de la memòria i la diferent 

documentació que ens subministra el comercial.  

 

Acabats i fusteria: 

Pel que fa al revestiment exterior, com ja hem comentat, hi haurà un arrebossat però per 

damunt d’ell hi haurà l’acabat amb dues capes de pintura de color blanc cru. Ultra això, el 

revestiment i l’acabat interior serà el sistema constructiu explicat amb anterioritat de 

TRASDOSADO PYL ALPHAROCK-E-225. També veiem que l’acabat de les particions 

interiors seran el del PYL ROCKCALME-E-211, , a excepció de les dels banys i cuina que 
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seran amb rajoles ceràmica o de València de 20 peces/m
2
 preses amb morter adhesiu sobre de 

les plaques d’acabat tant de les particions com dels paraments verticals.  

Les portes interiors d’accés a les diverses estances es realitzaran mitjançant la col·locació dels 

muntants amb la distància pertinent i la fixació dels muntants així com el travesser al marc de 

fusta de roure envernissat amb cargols. Les portes tindran les cares i els cantells aplacats per 

envernissar de color caoba, disposaran de pany de cop, passador per la part interior, manetes, 

plaques i tres frontisses. D’altra banda, ja que volem aconseguir la màxima estanquitat 

acústica, tèrmica i atmosfèrica la fusteria exterior tant de portes com finestres serà d’alumini i 

la fixarem a les obertures existents després d’haver extret la fusteria danyada i reparar les 

lesions. La porta d’accés a l’edifici serà practicable d’una fulla de fusta armada per 

envernissar amb tanca de cop, clau i manetes i, les dues habitacions de menys superfície 

estaran comunicades per una porta corredissa per tal de, en cas de ser necessari, es converteixi 

en una sola habitació amb tres llits individuals. Les finestres disposaran de porticons de dues 

fulles batents de fusta de roure massissa i els vidres dobles o de càmera (Climalit) seran de 

dos vidres, un d’exterior i un interior amb una càmera d’aire (6+8+4 mm de gruix) i aniran 

muntats als galzes de la fusteria de 30mm i, d’aquesta manera, ens proporcionaran una 

resistència davant l’acció del vent, una estanquitat al pas de l’aigua, una absorció de les 

dilatacions i un aïllament tèrmic i acústic excepcional. També comentar als vidres del finestral 

de la suite s’aplicarà una pel·lícula que genera un efecte de privacitat el qual ens facilitarà 

gaudir del paisatge des de l’interior i alhora mantenir la intimitat ja que des de fora no es serà 

capaç de veure dins. 

Els paviments que col·locarem seran resistents a les gelades, al desgast, estables davant 

d’agents químics domèstics i absorbir menys d’un 10% d’aigua, així com també haurà de 

complir una funció decorativa i integradora de l’espai. Trobarem diferents tipus d’acabat en 

funció de l’ús que vulguem destinar a les estances pavimentades. El vestíbul/ sala d’estar, les 

tres habitacions i el paviment dels tres graons serà de peces de 30x30 cm de gres rústic i 

antilliscant de tons marrons vermellosos, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu sobre 

els 2 cm de sorra disposats damunt del recrescut; la vorada per a rejuntar les peces en qüestió 

es farà del mateix color que el paviment. En canvi, els banys d’ambdues plantes i la cuina 

tindran un paviment de gres porcelànic i rajoles hidràuliques grisenques emblanquinades. Els 

sòcols de 7cm d’alçada seran de les mateixes característiques que el paviment i aniran presos 

amb morter de ciment, cuidant l’aspecte final. D’altra banda, després de reparar els dos graons 

exteriors i sanejar els blocs de pedra que els flanquegen, pavimentarem tant els graons com el 

replà amb marbre travertí pres amb morter de ciment que donarà certa luxositat a la vivenda i 



 Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan   55 

quedarà ben integrat amb el seu aspecte exterior. Al voltant de l’edifici no hi haurà cap tipus 

de paviment –a excepció del camí que intercomunica els diferents construccions– sinó que hi 

disposarem un reguitzell de flors i plantes que suportin el clima de la zona durant tota l’època 

de l’any i que ambientin l’entorn sense desentonar amb els arbres i paisatge actuals.  

Disposarem d’un mobiliari complert i modern, però sense ser discordant amb l’estil propi del 

complex ferroviari. A les habitacions de menor superfície hi haurà, com a mínim, llits 

individuals de 0’9 x 2m de dimensions amb una tauleta de nit i un armari batent, pany amb 

escut de metall i clau a l’exterior, agafador fix a l’exterior, passador i elements de tanca 

magnètics. A la suite s’hi disposarà un llit de matrimoni de 2’2x2m de dimensions amb una 

tauleta de nit a cada banda, un armari amb portes de tres golfs, pany amb escut de metall i 

clau a l’exterior, agafador fix a l’exterior, passador i elements de tanca magnètics, dues 

butaques i una làmpada. Pel que fa als banys complets, els aparells sanitaris que hi trobarem 

seran una banyera amb possibilitat de jacuzzi tipus Broadway de 1880x1330x750, un inodor 

tipus Lumen de 460x775x610, un lavabo tipus Khroma de 800x480x165 amb aixeta amb 

dispositius d’estalvi d’aigua que proporcioni un cabal oscil·lant de 9 a 12 L/min. i un bidet 

tipus Khroma de 390x610x400, tots de la casa Roca. A la sala d’estar es mantindrà la llar de 

foc de pedra i s’afegirà una tauleta, dos sofàs i un parell més de butaques. Finalment, a la 

cuina/menjador hi trobarem la taula amb cadires, els armaris alts i baixos de contraxapat i 

lacats, l’aigüera d’acer inoxidable, el rentavaixelles amb una escomesa d’aigua calenta, el foc, 

el forn i la nevera.  

 

Instal·lacions: 

Abans d’endinsar-nos a especificar cadascuna de les instal·lacions a executar, cal dir que totes 

s’hauran de realitzar de nou i segons la normativa vigent.  

La instal·lació elèctrica es farà en funció del “Reglamento Electrotècnico para BajaTensión” –

fet que comportarà verificar que les caigudes de tensió no superin l’1’5% a les línies 

individuals i el 3% a les interiors– i haurà de proporcionar la potència elèctrica necessària per 

tal de subministrar la potència determinada tenint en compte el grau d’electrificació elevat 

(9.200W) ja que, com a mínim, està previst instal·lar aire condicionat i calefacció elèctrica. 

Podem dir que la tensió entre fases serà de 400 V i la tensió de serveis entre fase i neutre serà 

de 230 V. D’altra banda també hem de comentar que la quantitat d’intensitat que admetin les 

preses de corrent anirà en funció del tipus de presa que sigui. Per exemple, els circuits 

d’enllumenat admetran com a mínim 15A, els circuits de preses generals i per a cuina i banys 

20A, els d’ús domèstic (rentadora i rentaplats, forn i cuina), de calefacció i d’aire condicionat 
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25A. La pròpia instal·lació comptarà amb l’escomesa, el fusible de seguretat, el comptador, la 

derivació individual, el quadre de comandament i protecció (CMP) i les diferents línies de 

subministrament fins als punts de consum; així com també la instal·lació de presa de terra. Pel 

que fa a l’escomesa, serà recta, subterrània i anirà dins d’un conducte des de la xarxa de la 

companyia fins a la caixa general de protecció per tal d’aconseguir la màxima estanquitat. La 

distància entre altres instal·lacions serà de 20cm i a cada 40m dels trams rectes hi haurà 

pericons per a facilitar la col·locació. El comptador, on hi haurà el fusible de seguretat, es 

col·locarà a un armari encastat amb clau de companyia al costat de la porta d’accés a l’edifici 

situada a la façana principal. Les derivacions individuals, les quals estan constituïdes per 

conductors aïllats a l’interior de tubs encastats i de canals protectors amb tapes que només es 

poden manipular amb eines i per canalitzacions elèctriques prefabricades, sortiran del 

comptador i transcorreran zones de fàcil accés per a poder reparar-les amb facilitat. També es 

disposarà d’un quadre de distribució des d’on sortiran els circuits de la instal·lació interior i 

on s’instal·larà un interruptor general automàtic de tall omnipolar i amb dispositius de 

protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits així com també es requerirà del quadre de 

comandament i protecció, que disposa d’un interruptor general automàtic de tall omnipolar 

independent de 40A, interruptors diferencials generals de 25A de densitat nominal i 

sensibilitat de 30mA i de dispositius de tall també omnipolar, i des del qual discorreran pel 

fals sostre o per les plaques de cartró-guix les línies de subministrament fins arribar als punts 

finals de consum. El cable de la presa de terra s’instal·larà a l’hora d’actuar en la solera que 

toca al terra i la connexió amb la centralització del comptador es construirà a l’entrada de 

l’edifici. S’haurà de garantir que a cap punt de l’edifici es produeixin tensions per contacte de 

més de 26V; si no es garantís, s’haurien de disposar piques per tal de garantir aquesta tensió. 

Per a la xarxa de terra es disposaran conductors de protecció de cable de coure flexible 

plastificat en punts d’enllumenat i preses de corrent.  

Ara tan sols caldria dir que als banys s’haurà d’establir una connexió equipotencial entre el 

conductor de protecció, els desguassos de plom, les canonades d’aigua i la part metàl·lica de 

la dutxa. Ultra això, hem d’estipular que s’haurà de disposar d’enllumenat d’emergència ja 

que es tracta d’un local públic i de concurrència.  

Així les coses, durant l’execució d’aquesta instal·lació, gràcies al que hem comentat i a la 

documentació gràfica adjunta, podem saber que s’instal·laran punts de llum, preses de corrent, 

brunzidors i polsadors a més de preveure que s’empraran conductors aïllats de coure i 

normalment unipolars, de 450/750V de tensió, flexibles i plastificats protegits dins de tubs 

semirígids de plàstic, caixes d’acoblament i seccionament així com interruptors i endolls de la 
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casa comercial Simon, situats a 20cm i 100cm de la cota més superior del terra, 

respectivament. De la mateixa casa serà el sistema de control d’il·luminació, la protecció 

elèctrica i el sistema de domòtica que utilitzarem.  

 

Primerament, hem de dir que la instal·lació de telecomunicacions engloba la xarxa de 

telefonia, banda ampla, televisió i ràdio. Aquesta instal·lació disposarà de l’arqueta d’entrada, 

la canalització externa, l’arqueta de registre, el recinte d’instal·lació de telecomunicació únic 

(RITU), canalització principal, registre secundari, canalització secundària, registre de 

terminació de xarxa, canalització interior d’usuari i registres de presa. L’arqueta d’entrada de  

400x400x600mm de dimensions anirà enterrada i vindrà subministrada per la xarxa de la 

companyia; tot seguit, tindrem la canalització externa, la qual, com justificarem més 

endavant, tindrà 3 tubs (1TB + RDSI, 1 TLCA, 1 reserva) de 63mm de diàmetre amb paret 

llisa. Un cop a l’interior, ens trobem l’arqueta de registre de 400x400x400mm i el RITU, el 

qual estarà situat a l’entrada de la vivenda camuflat amb el mobiliari, disposarà d’una porta 

tancada amb clau per a que pugui ser registrable, estarà ventilat i alhora protegirà la 

canalització elèctrica de 2x6+T amb magnetotèrmic de 25A, que al seu temps, propicia una 

il·luminació de com a mínim 300 lux. Els 5 tubs de canalització principal tindran un diàmetre 

de 50mm i discorreran per sota el paviment en la planta fins arribar al punt final de xarxa o al 

conducte tècnic de fàbrica de maó que comunica les dues plantes. A cada punt final de xarxa 

hi trobarem un registre de final de xarxa (punt d’accés de l’usuari) que disposa de caixes o 

registres de 200x300x40mm per a RTV i TLCA + SAFI així com una de 100x170x40mm per 

TB + RDSI i, ja dins de les habitacions i espais determinats, recorrerà la canalització interior 

d’usuari –1 tub de 20mm de diàmetre per a cada registre de presa–. Al ser una vivenda, a 

l’inici del recorregut de la canalització interior d’usuari tindrem tants tubs com estances a 

subministrar, tenint en compte que són 3 per cada dos estances o fraccions, exceptuant el 

bany. En últim lloc, a la coberta, tindrem els equips de captació (antena de RTV terrenal).  

Voldríem, finalment, justificar la col·locació del Recinte d’Instal·lació de Telecomunicació 

Únic enlloc d’un RITI i d’un RITS així com també el soterrament de la instal·lació. Pel que fa 

el primer cas, veiem que el RITU s’utilitza en vivendes unifamiliars, que és al fi i al cap, el 

nostre cas. D’altra banda, ja que estem realitzant una rehabilitació i s’intervindrà a la solera, el 

cablejat anirà per sota el paviment tot assegurant que els cables vagin protegits per canonades 

de doble paret (la interior llisa i l’exterior corrugada) fabricades exclusivament de polietilè. 
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Per tal d’evacuar els fums de la cuina s’utilitzaran conductes realitzats “in situ” amb peces 

prefabricades d’acer galvanitzats totalment estancs i amb aïllament tèrmic, totalment 

homologats. Al final d’aquesta canalització s’hi disposarà una reixeta metàl·lica que condueix 

els fums a l’exterior.  

La xarxa horitzontal d’evacuació engloba, malgrat la redundància, a l’evacuació d’aigües 

pluvials, negres i grises i, s’ha previst un sistema separatiu de les d’instal·lacions 

independents. L’evacuació d’aigües negres tant del lavabo com de la cuina es realitzarà 

mitjançant un traçat senzill de canonades de PVC amb un pendent mínim de l’1’5% per tal de 

garantir una circulació per gravetat i fluïdesa constant, de diàmetre 40mm, 50mm i 110mm 

depenent de l’aparell sanitari –el qual disposa de sifons per evitar la sortida de gasos–, que 

arriben a l’arqueta corresponent o a la càmera de grasses, les quals al seu temps, comuniquen 

subterràniament amb la fossa sèptica que depura l’aigua que hi arriba. Aquesta fossa serà 

prefabricada, d’una capacitat d’uns 1000L i d’unes dimensions de 1’1x1’1, (longitud x 

diàmetre) i s’enterrarà  com a mínim 1 metre de profunditat, per a que tracti aquesta aigua i 

sigui reutilitzada per a la jardineria, per exemple. Gràcies a la proximitat entre les dues cases 

individuals i a la igualtat de funcions que desenvoluparan, utilitzarem una mateixa fossa 

sèptica situada a un punt entremig.  

Pel que fa a l’evacuació d’aigües grises, ja que per motius de prevenció a la fossa no s’hi pot 

dur aquest tipus d’aigua ni la de pluja, haurà de ser mitjançant els mateixos tubs de PVC 

esmentats amb anterioritat però que condueixin directament a la rasa o al pou de filtrat. 

Finalment, l’evacuació d’aigües pluvials es realitzarà amb la incorporació de canalons i 

baixants que condueixin l’aigua al terreny i, d’aquesta manera, potenciarà en la fertilització de 

la terra.  

 

La instal·lació de fontaneria, que subministrarà l’aigua sanitària a l’edifici, a grans trets es 

composa de l’escomesa, de la instal·lació interior general i de la instal·lació interior 

particular. L’escomesa, és a dir la canonada que enllaça la instal·lació general interior de 

l’immoble amb la canonada de la xarxa de distribució que subministra la companyia i que 

farem arribar del punt més proper, disposa de clau de presa i clau de registre, les quals només 

podrà manipular la companyia. També cal dir que anirà a compte del subministrador i que les 

seves característiques es fixaran d’acord amb l’apartat 1.5.1. de les Normas básicas de las 

Instalaciones interiores de suministro de Agua, que estableix la pressió de l’aigua, el cabdal 

subscrit, el consum previst, la situació del local a subministrar i els serveis que comprèn. Un 

cop aquesta escomesa travessa el mur de tancament trobarem la clau de tall general que pot 
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interrompre el subministrament a tot l’edifici ja que està situada a una zona accessible de dins 

de la propietat. A continuació, hi ha el filtre de la instal·lació general que reté els residus de 

l’aigua que poden ocasionar corrosions a les canalitzacions metàl·liques gràcies a la seva 

forma d’Y i al llindar de filtrat oscil·lant de 25 a 50μm. Dins de l’armari del comptador s’hi 

disposarà la clau de pas general, un filtre de la instal·lació general, el comptador, una altra 

clau de pas, l’aixeta de prova, la vàlvula de retenció i una clau de sortida; consecutivament. 

Pel que fa al tipus de comptador, ja sigui el model com també el sistema, estarà aprovat per la 

companyia. Les derivacions individuals de l’aparell, que estan constituïdes amb coure i 

protegides amb una mànega de plàstic, discorreran pel fals sostre a una distància mínima de 5 

cm i per sota de les conduccions elèctriques fins arribar a l’aparell, on hi haurà dues claus de 

pas per l’aigua freda i calenta, respectivament.  

Dit això, és important citar que tots els materials utilitzats en canonades i claus de les 

instal·lacions interiors hauran de ser capaços de suportar la pressió de treball de 15 Kg/cm
2
 i 

els cops d’ariet. També hauran de ser resistents a la corrosió, estables en les seves propietats 

físiques i no podran alterar les característiques de l’aigua. D’altra banda, caldria comentar 

que, en principi, amb la pressió que ens proporciona la companyia i l’energia potencial que 

genera la diferència de nivell entre el nostre complex i el punt més proper que disposa de 

subministrament no caldrà disposar de bomba de pressió, ara bé, si es cregués oportú hauria 

d’anar a la planta baixa a l’espai destinat al magatzem.  

Per tal de produir i obtenir aigua calenta es realitzarà mitjançant un sistema de captació solar 

amb plaques solars de la marca Saunier Duval integrades a la coberta de l’edifici. Ja que el 

nostre sistema de circulació serà la forçada, haurà d’incloure els captadors solars que 

absorbeixin les radiacions solars, el dipòsit acumulador –ben aïllat amb espuma de poliuretà o 

fibra de vidre– que emmagatzema l’aigua escalfada i mantén aquesta aigua en bones 

condicions gràcies a la col·locació d’una caldera que li subministra calor, les canonades pel 

transport d’aquesta aigua, una bomba que faci circular el fluid per la instal·lació, les vàlvules, 

el dipòsit d’expansió per tal de protegir la instal·lació de les dilatacions, els purgadors que 

treuen l’aire acumulat i, finalment, els termòstats per a que controlin l’activació de les 

bombes. Ultra això, es requereix d’un circuit tancat, per la qual cosa es necessiten dos circuits 

(primari i secundari). El fluid que han escalfat els captadors solars i que, al seu temps, cedeix 

la calor a l’acumulador circula pel circuit primari i, l’aigua de consum calentada per les altes 

temperatures que desprèn l’acumulador recorre pel circuit secundari. Les conduccions 

d’ambdós circuits seran de coure.      
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Com ja hem explicat en l’edifici principal, el procés d’execució d’aquest sistema consistirà en 

fer un replanteig del conjunt, col·locar l’estructura de suport i, tot seguit, fixar els panells 

sobre aquesta estructura. Un cop disposats els panells, els connexionarem amb la xarxa de 

conducció d’aigua i omplirem el circuit. Després de fer el replanteig de l’interacumulador es 

col·locarà i se’n farà el connexionat. A continuació, també es realitzarà el replanteig del vas 

d’expansió així com es col·locarà al seu lloc i es connectarà a la xarxa de distribució. 

Finalment, es replantejarà el grup solar, es posarà i se’n realitzarà el connexionat.  

Per acabar, només voldríem dir que si, per circumstàncies externes, l’energia solar no és 

suficient per a escalfar l’aigua per a ús sanitari, s’instal·larà una caldera elèctrica auxiliar.  

 

El sistema de climatització, com ja hem esmentat, serà a partir d’aire condicionat i calefacció 

elèctrica. L’aire de la marca Mitsubishi se situarà a la sala d’estar; d’altra banda, la calefacció 

anirà distribuïda en radiadors tubulars de la casa comercial Runtal per a totes les estances, 

interconnectades amb tubs de coure que es disposaran pels paraments verticals amb agafadors 

degut a la impossibilitat de realitzar regates als murs.  

 

La instal·lació de gas propà està composta per una escomesa que ens proporciona la 

companyia, una arqueta registrable que conté una clau exterior que permet tallar el pas a tot 

l’edifici, el comptador, les vàlvules, la caldera i les claus de pas. Ja que es tracta d’una 

vivenda unifamiliar i que tan sols necessitarem disposar de consum de gas natural a la cuina, 

farem recórrer pel fals sostre la canonada de coure embeinada des del comptador fins a la 

cuina, on se situarà el la caldera exclusiva de gas natural. Aquesta caldera alimentarà el foc i, 

just a l’entrada d’aquest element, hi haurà una clau de pas que facilita el tancament de 

l’aparell.  

 

Pel que fa a la gestió de residus domèstics, com ara envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, 

paper i rebuig, haurem de reservar 150 dm
3
 a la cuina per tal activitat.  

 

Finalment, resta esmentar que cada estança disposarà de ventilació directa a l’exterior 

mitjançant obertures. Com a hotel que és, s’hauran d’extreure grans masses d’aire per a poder 

controlar els fums i contaminants que es generen. Resulta de gran importància la instal·lació 

per a la ventilació general i localitzada a les cuines industrials i l’extracció de fums.  
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 MAGATZEM: 

    1.3.5.     MEMÒRIA DESCRIPTIVA MAGATZEM 

Degut a que el magatzem és un espai diàfan i la seva funció era, tal i com indica el seu nom, 

d’emmagatzemar totes les mercaderies que transportava el tren la proposta de reforma 

comportarà l’execució de totes les particions interiors que constituiran la recepció, el bany i la 

cuina. La intenció d’aprofitar l’espai en altura i la possibilitat d’introduir quatre més 

habitacions al complex, ens implica haver de realitzar un forjat i un ascensor elèctric sense 

sala de màquines amb escales en U al seu voltant que comuniqui ambdós plantes. Ultra això, 

farem una ampliació per la part lateral oest amb façanes i coberta de mateixes característiques 

que les actuals per a poder fer una separació més distingida entre el bar i el restaurant i 

incloure més taules per aquest últim servei. Per bé que recuperar l’aspecte exterior original és 

un motiu essencial en tot el procés d’intervenció, en aquest cas, haurem de realitzar quatre 

obertures a la planta superior, les quals reproduiran les quatre simètriques actuals situades a la 

planta baixa, que il·luminin de llum natural les estances, i una obertura al mur oest que 

comuniqui l’espai del restaurant ampliat i l’existent. D’altres actuacions importants seran 

tapiar la finestra del mig així com efectuar l’ampliació del moll en amplada i llargada per tal 

de facilitar la mobilitat i que el restaurant mantingui la mateixa cota que la resta de 

construcció; fet que ens duu a disposar en perpendicular al moll els tres graons que li donen 

accessibilitat.  

 A continuació, adjuntem un quadre de superfícies útils dels nous espais  proposats: 

 Estança Superfície útil 

(m
2
) 

Planta Baixa Recepció 10,30 

 Distribuïdor 2,24 

 Bar/Cafeteria/Sala 

d’estar 

62,28 

 Bany 3,05 

 Restaurant 45,48 

 Cuina 16,14 

 TOTAL 139,49 

   

Primera Planta Distribuïdor 8,34 
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Habitació doble 1    

 Habitació 17,19 

 Bany 3,72 

   

Habitació doble 2 Habitació 18,15 

 Bany 4,03 

   

Habitació doble 3 Habitació 14,84 

 Bany 3,97 

   

Habitació doble 4 Habitació 15,23 

 Bany 3,94 

 TOTAL 89,41 

 

                       1.3.6.       MEMÒRIA CONSTRUCTIVA MAGATZEM 

És important esmentar abans d’endinsar-nos en les actuacions pròpies per a la intervenció, 

que se n’han de realitzar unes de prèvies com ara prendre mesures de protecció de l’entorn, 

apuntalament dels edificis que la direcció d’obra cregui oportuns, es posaran testimonis i 

s’avaluaran les lesions presents. La selecció de l’abocador per a la gestió de residus, no caldrà 

dur-la a terme degut a que serà el mateix abocador que haurem buscat i utilitzat per a l’edifici 

de l’antiga estació i les cases individuals. 

  

Enderrocs: 

Analitzat cada element de l’edifici, veiem que no caldrà enderrocar cap element significatiu, 

tan sols caldrà retirar les teules i els llistons en mal estat. El procés de desmuntatge es durà a 

terme de manera manual mitjançant un martell i un guijarro raspador des de la part superior 

de la coberta cap a baix tot intentant conservar el major nombre de teules en bon conservades.  

A més a més, també s’haurà d’extreure el paviment i solera actual manualment mitjançant 

martells pneumàtics per on disposarem les instal·lacions degut a les fissures provocades del 

formigó. Per tal de fer els repicats dels revestiments exteriors en primer lloc es muntaran unes 

bastides fixades als murs resistents mitjançant elements homologats i, a continuació, es 

procedirà a la neteja del mur eliminant la brutícia i el revestiment fins a quatre centímetres de 

fondària amb la finalitat de rejuntar les pedres, per tal de reforçar-lo i donar-li consistència. A 
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l’interior, veiem que el revestiment és exactament igual, per tant, es realitzarà el repicat i 

sanejament del mur de dalt a baix de la mateixa manera que a l’exterior un cop la coberta 

estigui deslliberta d’elements que impedeixin col·locar la bastida en qüestió. Com venim dient 

en tots els casos, en cadascun dels treballs esmentats, s’haurà de tenir molt present la seguretat 

i, per tal de focalitzar i emmagatzemar tota la runa generada així com la que ja hi ha s’haurà 

d’establir una zona amb contenidors que ens proporcionin aquesta funció i transportar-los a 

l’abocador més proper.  

 

Cimentació/Escala/Ascensor: 

Un cop efectuat el procés de desmuntatge i enderrocs, ens hem d’endinsar en l’apartat de la 

cimentació i, com ja hem comentat, s’haurà de realitzar els fonaments pertinents per a l’escala 

i l’ascensor. A l’hora d’intervenir en la solera, també realitzarem el buidatge de les terres a pic 

i pala ja que no podem entrar la retroexcavadora dins de la construcció per a definir la sabata 

de les escales i el fossat de l’ascensor d’una profunditat mínima d’1’30 metres. Ambdós 

elements es formigonaran amb formigó de resistència característica 25 N/mm
2
, consistència 

blanda i àrids matxucats de 20 mm de mida màxima (HA-25/B/20/I); ara bé, en el primer cas, 

s’hauran hagut de col·locar prèviament les armadures d’espera i les patilles de l’armadura de 

la llosa de l’escala (B500S/ 5 barres de diàmetre 6). Aquesta llosa serà del mateix tipus de 

formigó armat que els fonaments, inclosos els 17 graons de 28 centímetres de petja i 17’5 de 

contrapetja i els dos replans. El tipus d’ascensor que instal·larem serà un elèctric sense sala de 

màquines –perquè d’aquesta manera aprofitem l’espai útil del que disposem– anomenat Enor 

Compact EC-G. L’ascensor en qüestió té una capacitat per a quatre persones (320 Kg), 

disposa de portes automàtiques d’acer inoxidable, d’un recinte de 1’5x1’35m i una cabina de 

1x1’25m. La maquinària estarà situada a la part superior del buit, la il·luminació serà amb 

fluorescents i els polsadors d’alumini amb senyalització Brailey.  

 

Estructura vertical: 

Després de realitzar les cales oportunes i l’anàlisi adequat per conèixer l’estat dels murs, 

trobem convenient reparar les fissures que s’han originat sense modificar-ne el conjunt. Dita 

actuació es realitzarà alhora que es sanegi les façanes tot repicant el morter de calç que forma 

l’arrebossat i la pintura així com també els contorns de maó vist de les obertures existents. Per 

la part interior del parament vertical, un cop també sanejada aquesta part, disposarem un 

producte de la marca comercial Rookwool idoni per a rehabilitacions i ens proporciona un 

augment significatiu d’aïllament tèrmic i acústic; dos aspectes claus per a condicionar les 
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estances. El sistema TRASDOSADO PYL ALPHAROCK-E-225 consisteix en un panell 

semi-rígid de llana de roca no revestit que, a més a més, ens presta unes bones propietats 

mecàniques i de reacció al foc. Per a l’execució d’aquest sistema constructiu que es basa en 

afegir un element lleuger a una paret i omplir amb panells de llana de roca ROCKWOOD la 

càmera entre els dos elements, s’hauran de fixar els montans al mur de tancament per la banda 

interior i inserir-hi els panells ALPHAROCK-E-225 entre cobrint tota la superfície i, 

finalment, disposar plaques PYL que conformen l’acabat. És important comentar que hem 

realitzat un aïllament interior enlloc d’executar una façana ventilada per la raó de recuperar 

històricament l’estètica del complex ferroviari.  

Durant el sanejament de les façanes, es tapiarà la finestra del mig ja que queda justament entre 

una partició interior. Per executar tal actuació, primerament, s’haurà de retirar la serralleria 

existent i, a continuació, després d’haver sanejat els contorns, mitjançant maons presos amb 

morter tapiar la obertura. En contrapartida, es realitzaran les quatre obertures a la part superior 

per tal, com ja hem dit, d’il·luminar amb llum natural les habitacions. Per a fer-ho, en primer 

lloc, haurem de conèixer quin perfil col·locarem com a dintell –tenint en compte el pes, la 

longitud i la capacitat portant–. Un cop decidit el tipus de perfil, replantejarem el forat i els 

escorrentius i a continuació, farem les obertures d’aquests escorrentius i disposarem els 

dorments, els puntals i els sotaponts per a poder ficar les asnelles dins dels citats escorrentius, 

els quals s’hauran d’omplir amb morter sense retracció. Un cop acabada la operació, s’haurà 

d’enderrocar el mur de càrrega en qüestió per seccions d’1 metre d’amplada i col·locar el 

perfil que farà de dintell. Finalment, es retiraran els puntals així com les asnelles i es 

reomplirà els escorrentius del mateix morter sense retracció.  

Realitzar l’ampliació lateral comportarà que s’hagin d’executar els tres paraments verticals, 

que faran la funció de tancament, mitjançant maons massissos presos amb morter, revestits 

igualment amb morter i amb una capa de pintura del mateix color que la resta de façanes. La 

construcció dels tres murs, com ja hem comentat,  

 

Estructura horitzontal:  

L’única estructura horitzontal existent és el forjat inferior; per tant, si bé intervindrem només 

en aquest element, haurem d’executar el forjat intermedi per a generar una segona planta. Pel 

que fa a la solera, realitzarem un reforç amb una malla electrosoldada i un recrescut d’arlita i 

ciment, d’aquesta manera es garanteix la perfecta unió entre el forjat nou i l’actual. 

Aprofitarem l’ocasió per a, tal com veurem més endavant, passar el cablejat de la instal·lació 

de telecomunicacions. En relació a la construcció del forjat unidireccional entremig, caldrà 
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posar-hi una atenció especial ja que es tracta d’una operació complexa la qual comportarà la 

incorporació d’un parell de pilars metàl·lics degut a les llums considerable de la que disposem 

en les dues direccions que podem treballar. A l’hora que actuem a la solera i abans de 

reconstruir la coberta, introduirem dins el terreny els quatre rodons de 500mm de longitud i 

12 de diàmetre que, al seu temps, fixaran les plaques de suport dels pilars IPE-300 i, gràcies a 

la soldadura exercida entre la mateixa placa i el pilar en qüestió, aquest últim també quedarà 

subjecte. Disposats els pilars a la seva posició estratègica –per a que no s’interposessin en la 

línia de moviment i no signifiquessin un detall antiestètic entre tanta diafanitat– les jàsseres 

longitudinals i transversals descansaran sobre ells per a que llum disminueixi amb escreix i es 

pugui executar el forjat sense pensar en els problemes de fletxa i vinclament. La tècnica de 

fixació de les jàsseres amb cavitat és utilitzada des de molt temps enrere i, és la que nosaltres 

també emprarem al temps que actuem en els murs. En rehabilitació, els orificis de la cavitat es 

faran abans del muntatge de les bigues que prèviament s’hauran anivellat, caçat i ancorat amb 

formigó escorxat disposat dins el clot. Tot i això, s’haurà de tenir molt present la capacitat de 

rotació de la biga per a que no es doni lloc a un encastament. Un cop disposades les jàsseres 

metàl·liques en sentit longitudinal, es col·locaran ell perfils acanalats d’acer en el transversal 

sobre el qual es col·loca una llosa. 

  

Coberta: 

Una vegada extrets tots i cadascun dels elements constructius actuals de la coberta i construït 

el forjat intermedi, haurem de realitzar tots els treballs per tal de refer l’envoltant superior 

aprofitant tant les encavallades com les jàsseres metàl·liques que no es retiraran i només 

caldrà netejar l’oxidació present i aplicar una capa d’imprimació antioxidant. Així les coses, 

en aquest cas de caràcter especial, realitzarem una altra tipologia a la ens trobem actualment 

però que manté l’estètica actual i alhora compleix la funció aïllant. Diem que serà una altra 

tipologia de coberta ja que el sistema de construcció de la mateixa és a partir de disposar una 

xapa grecada galvanitzada de 0’06 cm fixada a les corretges metàl·liques recorrent tot el 

vessant, damunt hi disposarem un panell de poliestirè expandit de 4cm i, per acabar, 

disposarem les teules ceràmiques que ens proporcionaran l’acabat desitjat, sense discernir 

massa del que disposem actualment. Aquestes teules seran del tipus àrab, com ho són a la 

resta de construccions, i es disposaran de baix cap a dalt, paral·lelament al ràfec les unes 

sobre les altres amb una longitud de solapament superior a 10cm, preses amb morter M-20. 

Les teules del carener es col·locaran a tot el llarg però la direcció del solapament serà oposada 

als vents dominants que portin pluja.  
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Pel que fa a la coberta de l’ampliació lateral serà de la mateixa tipologia que la que acabem de 

comentar, amb el variant de que les mitges encavallades metàl·liques, disposades a una 

distància per a que suporti tots els esforços, les haurem d’ancorar amb perfils i cargols a les 

parets de càrrega. Ara bé, un cop col·locades les estructures metàl·liques, el sistema 

constructiu emprat serà exactament igual que a la part central: xapa grecada galvanitzada de 

0’06cm fixada a les corretges metàl·liques recorrent tot el vessant, panell de poliestirè 

expandit de 4cm i teules ceràmiques. 

 

Particions interiors: 

Els envans de les dues plantes es realitzaran amb un producte de la marca comercial 

Rockwool ja que ens proporciona l’aïllament acústic necessari per a mantenir la intimitat i 

tranquil·litat pròpia de l’hotel, així com també ens aporta un aprofitament de la superfície útil 

gràcies al seu espessor inferior als maons convencionals i la possibilitat de fer passar les 

instal·lacions. Aquest envà de 50 cm d’espessor s’anomena PYL ROCKCALME-E-211 i 

consisteix en una estructura metàl·lica que subjectarem al recrescut del forjat, degut a la seva 

poca massa, a la qual per cada banda es cargolen una o més plaques de guix laminat i dins seu 

s’hi disposen panells de llana de roca. L’execució, de totes maneres, s’haurà de realitzar en 

funció de la memòria i la diferent documentació que ens subministra el comercial.  

 

Acabats i fusteria: 

Pel que fa al revestiment exterior, com ja hem comentat, hi haurà un arrebossat però per 

damunt d’ell hi haurà l’acabat amb dues capes de pintura de color blanc cru. D’altra banda, el 

revestiment i l’acabat interior serà el sistema constructiu emprat en la resta de construccions 

anomenat TRASDOSADO PYL ALPHAROCK-E-225. També veiem que l’acabat de les 

particions interiors, a excepció de les dels banys i cuina, seran el del PYL ROCKCALME-E-

211, però els de la cuina i els banys seran amb rajoles ceràmica o de València de 20 peces/m
2
 

preses amb morter adhesiu sobre de les plaques d’acabat tant de les particions com dels 

paraments verticals.  

Les portes interiors d’accés a les diverses estances es realitzaran mitjançant la col·locació dels 

muntants amb la distància pertinent i la fixació els muntants i el travesser al marc de fusta de 

roure envernissat amb cargols. Les portes tindran les cares i els cantells aplacats per 

envernissar de color caoba, disposaran de pany de cop, passador per la part interior, manetes, 

plaques i tres frontisses. D’altra banda, ja que volem aconseguir la màxima estanquitat 

acústica, tèrmica i atmosfèrica, la fusteria exterior tant portes, finestrals o finestres serà 
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d’alumini i la fixarem a les obertures existents després d’haver extret la serralleria en les 

finestres i reparar les lesions. La porta d’accés a l’edifici serà practicable des dues fulles de 

fusta armada per envernissar amb tanca de cop, clau i manetes, però que pot restar oberta o 

tancada, a lliure albir dels propietaris ja que la construcció també disposarà d’un timbre. Les 

finestres disposaran de porticons de dues fulles batents de fusta de roure massissa, sense 

serralleria i els vidres seran dobles o de càmera (Climalit) seran de dos vidres, un d’exterior i 

un interior amb una càmera d’aire (6+8+4 mm de gruix) i aniran muntats als galzes de la 

fusteria de 30mm i, d’aquesta manera, ens proporcionaran una resistència davant l’acció del 

vent, una estanquitat al pas de l’aigua, una absorció de les dilatacions i un aïllament tèrmic i 

acústic excepcional. També comentar que a tots els vidres de la planta baixa que composen 

els finestrals s’aplicarà una pel·lícula que genera un efecte de privacitat el qual ens facilitarà 

gaudir del paisatge des de l’interior i alhora mantenir la intimitat ja que des de fora no es serà 

capaç de veure dins.  

Els paviments que col·locarem seran resistents a les gelades, al desgast, estables davant 

d’agents químics domèstics i absorbir menys d’un 10% d’aigua, així com també haurà de 

complir una funció decorativa i integradora de l’espai. Tant a la planta baixa com a la superior 

trobarem diferents tipus d’acabat en funció de l’ús que li volem destinar a les estances 

pavimentades. Tota la planta baixa disposarà d’un paviment constituït de peces de 30x30 cm 

de gres  rústic i antilliscant de color blanquinós, col·locat a truc de maceta amb morter 

adhesiu sobre els 2 cm de sorra disposats damunt del recrescut, i la vorada per a rejuntar les 

peces en qüestió es farà del mateix color que el paviment. Ara bé, aquest acabat no es trobarà 

ni a la cuina ni al bany que serà de morters de resina amb sílices de quars de granulometria 

especial i de gres porcelànic de color grisenc, respectivament. Cal dir que el sistema de 

paviment de la cuina anomenat HORMIDUR-L de la casa comercial Acabados Polimet ens 

proporciona un sòl antilliscant, net, impermeable i continu, així com també ens garanteix una 

total adherència sobre el formigó de la solera. Pel que fa a la planta superior, disposarem les 

mateixes peces de 30x30 cm de gres  rústic i antilliscant de color blanquinós, col·locat d’igual 

manera que a la planta inferior. A les habitacions també s’emprarà aquesta tipologia de 

paviment però amb tons vermellosos i ataronjats. Els sòcols de 7cm d’alçada seran de les 

mateixes característiques que el paviment i aniran presos amb morter de ciment, cuidant 

l’aspecte final. En canvi, els banys tindran un paviment de gres porcelànic i rajoles 

hidràuliques grisenques emblanquinades. Finalment, pels graons i els replans de l’escala 

interior de formigó armat utilitzarem un acabat antilliscant de marbre travertí pres amb morter 

de ciment, que impedirà caigudes i potenciarà l’estètica del recinte en general. D’altra banda, 
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tret del camí empedrat, la rampa d’accés tindrà una gran varietat de vegetació per a donar 

color i vida a l’entrada al complex. El paviment exterior del voltant de l’edifici estarà format 

per pedra fixada directament sobre el terra, deixant un espai al seu voltant per tal de que la 

gespa creixi i formi una composició idònia entre la naturalesa que bordeja el complex, sobre 

el qual s’hi podrà disposar un seguit de taules i cadires adreçades a tot el públic que faci 

servei del bar.  

Disposarem d’un mobiliari complert i modern, però sense ser discordant amb l’estil propi del 

complex ferroviari. A la planta baixa tindrem la recepció amb una taula i cadira així com 

diferents armaris/prestatgeries per a desar la documentació relativa a l’hotel. Aquesta estança 

estarà comunicada a un distribuïdor que dóna accés a un bany amb inodor i lavabo. Pel que fa 

a la zona de cafeteria/bar, hi trobarem una barra d’acer inoxidable amb tamborets adossats a 

ella i un seguit de taules amb butaques molt còmodes per a poder descansar tot fent ús del 

servei que ens ofereixen. A la cuina industrial, per tal d’abastir totes les taules de que 

disposem, hi trobarem dos focs amb 6 i 4 fogons cadascú, dos forns i dos microones, una 

nevera/congelador industrial –a falta d’un recinte destinat a tal funció–, una aigüera d’acer 

inoxidable i un rentavaixelles industrial amb una escomesa d’aigua calenta, així com una zona 

de treball d’alumini lacat de grans dimensions i armaris i espais per desar estris i materials. 

Totes les habitacions dobles de la planta superior de l’edifici, com a mínim, disposaran d’un 

llit de matrimoni de 2’2x2m de dimensions amb una tauleta de nit a cada banda, un armari de 

fusta de faig amb pany amb escut de metall i clau a l’exterior, agafador fix a l’exterior, 

passador i elements de tanca magnètics. Pel que fa als banys, ja que seran complets, els 

aparells sanitaris que hi trobarem seran una banyera amb possibilitat de jacuzzi tipus 

Broadway de 1880x1330x750, un inodor tipus Lumen de 460x775x610, un lavabo tipus 

Khroma de 800x480x165 amb aixeta amb dispositius d’estalvi d’aigua que proporcioni un 

cabal oscil·lant de 9 a 12 L/min. i un bidet tipus Khroma de 390x610x400, tots de la casa 

Roca.  

 

Instal·lacions: 

Abans d’endinsar-nos a especificar cadascuna de les instal·lacions a executar, cal dir que totes 

s’hauran de realitzar de nou i segons la normativa vigent.  

La instal·lació elèctrica es farà en funció del “Reglamento Electrotècnico para BajaTensión” –

fet que comportarà verificar que les caigudes de tensió no superin l’1’5% a les línies 

individuals i el 3% a les interiors– i haurà de proporcionar la potència elèctrica necessària per 

tal de subministrar la potència determinada tenint en compte el grau d’electrificació elevat 
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(9.200W) ja que, com a mínim, està previst instal·lar ascensor, aire condicionat i calefacció 

elèctrica. Podem dir que la tensió entre fases serà de 400 V i la tensió de serveis entre fase i 

neutre serà de 230 V. D’altra banda, també hem de comentar que la quantitat d’intensitat que 

admetin les preses de corrent anirà en funció del tipus de presa que sigui. Per exemple, els 

circuits d’enllumenat admetran com a mínim 15A, els circuits de preses generals i per a cuina 

i banys 20A, els d’ús domèstic (rentadora i rentaplats, forn i cuina), de calefacció i d’aire 

condicionat 25A. La pròpia instal·lació comptarà amb l’escomesa, el fusible de seguretat, el 

comptador, la derivació individual, el quadre de comandament i protecció (CMP) i les 

diferents línies de subministrament fins als punts de consum; així com també la instal·lació de 

presa de terra. Pel que fa a l’escomesa, serà recta, subterrània i anirà dins d’un conducte des 

de la xarxa de la companyia fins a la caixa general de protecció per tal d’aconseguir la 

màxima estanquitat. La distància entre altres instal·lacions serà de 20cm i a cada 40m dels 

trams rectes hi haurà pericons per a facilitar la col·locació. El comptador, on hi haurà el 

fusible de seguretat, es col·locarà a un armari encastat amb clau de companyia a la façana 

lateral sud. Les derivacions individuals, les quals estan constituïdes per conductors aïllats a 

l’interior de tubs encastats i de canals protectors amb tapes que només es poden manipular 

amb eines i per canalitzacions elèctriques prefabricades, sortiran del comptador i 

transcorreran zones de fàcil accés, com ara conductes tècnics, per a poder reparar-les amb 

facilitat. També es disposarà d’un quadre de distribució des d’on sortiran els circuits de la 

instal·lació interior i on s’instal·larà un interruptor general automàtic de tall omnipolar i amb 

dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits així com també es requerirà del 

quadre de comandament i protecció, que disposa d’un interruptor general automàtic de tall 

omnipolar independent de 40A, interruptors diferencials generals de 25A de densitat nominal 

i sensibilitat de 30mA i de dispositius de tall també omnipolar. Des del CMP i mitjançant el 

fals sostre o les plaques de cartró-guix discorreran les línies de subministrament fins arribar 

als punts finals de consum. El cable de la presa de terra s’instal·larà a l’hora d’actuar en la 

solera que toca al terra i la connexió amb la centralització del comptador es construirà al 

distribuïdor interior que separa el bany, la recepció i l’espai central. S’haurà de garantir que a 

cap punt de l’edifici es produeixin tensions per contacte de més de 26V; si no es garantís, 

s’haurien de disposar piques per tal de garantir aquesta tensió. Per a la xarxa de terra es 

disposaran conductors de protecció de cable de coure flexible plastificat en punts 

d’enllumenat i preses de corrent.  

Ara tan sols caldria dir que als banys d’ambdues plantes s’haurà d’establir una connexió 

equipotencial entre el conductor de protecció, els desguassos de plom, les canonades d’aigua i 
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la part metàl·lica de la dutxa. Ultra això, hem d’estipular que s’haurà de disposar 

d’enllumenat d’emergència ja que es tracta d’un local públic i de concurrència.  

Així les coses, durant l’execució d’aquesta instal·lació, gràcies al que hem comentat i a la 

documentació gràfica adjunta, podem saber que s’instal·laran punts de llum, preses de corrent, 

brunzidors i polsadors a més de preveure que s’empraran conductors aïllats de coure i 

normalment unipolars, de 450/750V de tensió, flexibles i plastificats protegits dins de tubs 

semirígids de plàstic, caixes d’acoblament i seccionament així com interruptors i endolls de la 

casa comercial Simon, situats a 20cm i 100cm de la cota més superior del terra, 

respectivament. De la mateixa casa serà el sistema de control d’il·luminació, la protecció 

elèctrica i el sistema de domòtica que utilitzarem.  

 

Primerament, hem de dir que la instal·lació de telecomunicacions engloba la xarxa de 

telefonia, banda ampla, televisió i ràdio. Aquesta instal·lació disposarà de l’arqueta d’entrada, 

la canalització externa, l’arqueta de registre, el recinte d’instal·lació de telecomunicació únic 

(RITU), canalització principal, registre secundari, canalització secundària, registre de 

terminació de xarxa, canalització interior d’usuari i registres de presa. L’arqueta d’entrada de  

400x400x600mm de dimensions anirà enterrada i vindrà subministrada per la xarxa de la 

companyia; tot seguit, tindrem la canalització externa, la qual, com justificarem més 

endavant, tindrà 4 tubs (1TB + RDSI, 1 TLCA, 1 reserva) de 63mm de diàmetre amb paret 

llisa. Un cop a l’interior, ens trobem l’arqueta de registre de 400x400x400mm i el RITU, el 

qual estarà situat a l’espai interior de la recepció per tal de no perjudicar la construcció des 

d’un punt de vista estètic, disposarà d’una porta tancada amb clau per a que pugui ser 

registrable i alhora protegeixi la canalització elèctrica de 2x6+ T amb magnetotèrmic de 25A, 

que al seu temps, propicia una il·luminació de com a mínim 300 lux i també estarà ventilat. 

Els 5 tubs de canalització principal tindran un diàmetre de 50mm i discorreran per sota el 

paviment en la planta fins arribar al punt final de xarxa o al conducte tècnic de fàbrica de maó 

que comunica les dues plantes. A cada punt final de xarxa hi trobarem un registre de final de 

xarxa (punt d’accés de l’usuari) que disposa de caixes o registres de 200x300x40mm per a 

RTV i TLCA + SAFI així com una de 100x170x40mm per TB + RDSI i, ja dins de les 

habitacions i espais determinats, recorrerà la canalització interior d’usuari –1 tub de 20mm de 

diàmetre per a cada registre de presa–. A la planta superior, a la qual s’hi accedeix mitjançant 

el conducte tècnic i la canalització principal que transcorre pel seu interior, tindrem la mateixa 

disposició d’elements propis de la instal·lació de telecomunicacions. Com a principal 

divergència veiem que fora del conducte hi trobem el registre secundari de 450x450x150mm 
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de dimensions i surten els 3 tubs corrugats o llisos de 25mm de diàmetre que configuren la 

canalització secundària, la qual al seu temps, arriba enterrada al registre de final de xarxa que 

ja hem fet referència però, des d’aquest punt, tota la instal·lació torna a seguir la mateixa 

estructura que ja hem comentat a la planta baixa. A ambdues plantes, a l’inici del recorregut 

de la canalització interior d’usuari tindrem tants tubs com estances a subministrar, tenint en 

compte que són 3 per cada dos estances o fraccions, exceptuant el bany. En últim lloc, a la 

coberta, tindrem els equips de captació (antena de RTV terrenal).  

Voldríem, finalment, justificar la col·locació del Recinte d’Instal·lació de Telecomunicació 

Únic enlloc d’un RITI i d’un RITS així com també el soterrament de la instal·lació. Pel que fa 

el primer cas, veiem que el RITU s’utilitza en vivendes unifamiliars, que és, al fi i al cap, el 

nostre cas. D’altra banda, ja que estem realitzant una rehabilitació i s’intervindrà a la solera, el 

cablejat anirà per sota el paviment però els cables hauran d’anar protegits per canonades de 

doble paret (la interior llisa i l’exterior corrugada) fabricades exclusivament de polietilè. 

 

Per tal d’evacuar els fums de la cuina es realitzarà una campana extractora de 2m
2 

sobre les 

zones de cuinat i la seva sortida pertinent a l’exterior serà mitjançant conductes realitzats “in 

situ” amb peces prefabricades d’acer galvanitzats totalment estancs i amb aïllament tèrmic, 

totalment homologats. Per tal de realitzar una correcta extracció s’hauran d’eliminar tots els 

possibles corrents d’aire, la campana extractora ha de sobrepassar el focus d'emanació de 10 a 

15 cm a cada costat i ha de tenir una alçada entre 70 i 100 cm de la graella o cremadors, és 

convenient que, sempre que sigui possible, la sortida de fum es trobi en el centre geomètric de 

la campana, disposar d’un sistema d’extinció automàtica per si s’acumulen grasses, l'angle de 

col·locació dels filtres ha de ser de 40 a 60°, mai haurà de ser horitzontal, ja que això pot 

ocasionar degoteig del greix o contaminants i, per últim, és important calcular un sistema 

d'ingestió d'aire que pràcticament no provoqui turbulències dins de la cuina, almenys prop de 

la campana.  

 

Ens agradaria justificar el perquè ens hem decantat per la incorporació de la campana 

extractora enlloc de la xemeneia i, la raó principal és perquè executant la xemeneia hauríem 
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hagut de traspassar una habitació de la planta superior i, per estalviar-nos possibles sorolls o 

filtracions de males olors hem decidit fer transcorre els fums cap a l’exterior per l’obertura 

existent al mur nord.  

 

La xarxa horitzontal d’evacuació engloba, malgrat la redundància, a l’evacuació d’aigües 

pluvials, negres i grises i, s’ha previst un sistema separatiu de les d’instal·lacions 

independents. L’evacuació d’aigües negres tant del lavabo com de la cuina es realitzarà 

mitjançant un traçat senzill de canonades de PVC amb un pendent mínim de l’1’5% per tal de 

garantir una circulació per gravetat i fluïdesa constant, de diàmetre 40mm, 50mm i 110mm 

depenent de l’aparell sanitari –el qual disposa de sifons per evitar la sortida de gasos–, que 

arriben a l’arqueta corresponent o a la càmera de grasses, les quals al seu temps, comuniquen 

subterràniament amb la fossa sèptica i depura l’aigua que hi arriba. Aquesta fossa serà 

prefabricada, d’una capacitat d’uns 1000L i d’unes dimensions de 1’1x1’1, (longitud x 

diàmetre) i s’enterrarà  com a mínim 1 metre de profunditat, per a que tracti aquesta aigua. 

Pel que fa a l’evacuació d’aigües grises, ja que per motius de prevenció a la fossa no s’hi pot 

dur aquest tipus d’aigua ni la de pluja, haurà de ser mitjançant els mateixos tubs de PVC 

esmentats amb anterioritat però que condueixin directament a la rasa o al pou de filtrat. 

Finalment, l’evacuació d’aigües pluvials es realitzarà amb la incorporació de canalons i 

baixants que condueixin l’aigua al terreny.  

 

La instal·lació de fontaneria, que subministrarà l’aigua sanitària a l’edifici, a grans trets es 

composa de l’escomesa, de la instal·lació interior general i de la instal·lació interior 

particular. L’escomesa, és a dir la canonada que enllaça la instal·lació general interior de 

l’immoble amb la canonada de la xarxa de distribució que subministra la companyia i que 

farem arribar del punt més proper, disposa de clau de presa i clau de registre, les quals només 

podrà manipular la companyia. També cal dir que anirà a compte del subministrador i que les 

seves característiques es fixaran d’acord amb l’apartat 1.5.1. de les Normas básicas de las 

Instalaciones interiores de suministro de Agua, que estableix la pressió de l’aigua, el cabdal 

subscrit, el consum previst, la situació del local a subministrar i els serveis que comprèn. Un 

cop aquesta escomesa travessa el mur de tancament trobarem la clau de tall general que pot 

interrompre el subministrament a tot l’edifici ja que està situada a una zona accessible de dins 

de la propietat. A continuació, hi ha el filtre de la instal·lació general que reté els residus de 

l’aigua que poden ocasionar corrosions a les canalitzacions metàl·liques gràcies a la seva 

forma d’Y i al llindar de filtrat oscil·lant de 25 a 50μm. Dins de l’armari del comptador s’hi 
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disposarà la clau de pas general, un filtre de la instal·lació general, el comptador, una altra 

clau de pas, l’aixeta de prova, la vàlvula de retenció i una clau de sortida; consecutivament. 

Pel que fa al tipus de comptador, ja sigui el model com també el sistema, estarà aprovat per la 

companyia. Els muntants transcorreran dins de conductes tècnics registrables i disposaran de 

claus de pas, claus de pas amb aixeta i un dispositiu de purga. Després d’aquests tubs de coure 

protegits amb una mànega de plàstic, hi trobem les derivacions individuals de l’aparell 

constituïts amb el mateix material que les canonades de distribució, la funció de les quals és 

connectar aquests muntants amb l’aparell en concret. Discorreran pel fals sostre a una 

distància mínima de 5 cm i per sota de les conduccions elèctriques fins arribar a l’aparell, on 

hi haurà dues claus de pas per l’aigua freda i calenta, respectivament.  

Dit això, és important citar que tots els materials utilitzats en canonades i claus de les 

instal·lacions interiors hauran de ser capaços de suportar la pressió de treball de 15 Kg/cm
2
 i 

els cops d’ariet. També hauran de ser resistents a la corrosió, estables en les seves propietats 

físiques i no podran alterar les característiques de l’aigua. D’altra banda, caldria comentar 

que, en principi, amb la pressió que ens proporciona la companyia i l’energia potencial que 

genera la diferència de nivell entre el nostre complex i el punt més proper que disposa de 

subministrament no caldrà disposar de bomba de pressió, ara bé, si es cregués oportú hauria 

d’anar a la planta baixa a l’espai destinat al magatzem.  

Per tal de produir i obtenir aigua calenta es realitzarà mitjançant un sistema de captació solar 

amb plaques solars de la marca Saunier Duval integrades a la coberta de l’edifici. Ja que el 

nostre sistema de circulació serà la forçada, haurà d’incloure els captadors solars que 

absorbeixin les radiacions solars, el dipòsit acumulador –ben aïllat amb espuma de poliuretà o 

fibra de vidre– que emmagatzema l’aigua escalfada i mantén aquesta aigua en bones 

condicions gràcies a la col·locació d’una caldera que li subministri calor, les canonades pel 

seu transport, una bomba que faci circular el fluid per la instal·lació, les vàlvules, el dipòsit 

d’expansió per tal de protegir de les dilatacions la instal·lació, els purgadors que treuen l’aire 

acumulat i, finalment, els termòstats per a que controlin l’activació de les bombes. Ultra això, 

es requereix d’un circuit tancat, per la qual cosa es necessiten dos circuits (primari i 

secundari). El fluid que han escalfat els captadors solars i que, al seu temps, cedeix la calor a 

l’acumulador circula pel circuit primari i, l’aigua de consum calentada per les altes 

temperatures que desprèn l’acumulador recorre pel circuit secundari. Les conduccions 

d’ambdós circuits seran de coure.      

El procés d’execució d’aquest sistema consistirà en fer un replanteig del conjunt, col·locar 

l’estructura de suport i, tot seguit, fixar els panells sobre aquesta estructura. Un cop disposats 
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els panells, els connexionarem amb la xarxa de conducció d’aigua i omplirem el circuit. 

Després de fer el replanteig de l’interacumulador es col·locarà i se’n farà el connexionat. A 

continuació, també es realitzarà el replanteig del vas d’expansió així com es col·locarà al seu 

lloc i es connectarà a la xarxa de distribució. Finalment, es replantejarà el grup solar, es 

posarà i se’n realitzarà el connexionat.  

Per acabar, només voldríem dir que si, per circumstàncies externes, l’energia solar no és 

suficient per a escalfar l’aigua per a ús sanitari, s’instal·larà una caldera elèctrica auxiliar.  

 

El sistema de climatització, com ja hem esmentat, serà a partir d’aire condicionat i calefacció 

elèctrica. L’aire de la marca Mitsubishi se situarà a cada habitació de la planta superior i a 

l’habitacle més important de la inferior així com també al restaurant. D’altra banda, la 

calefacció anirà distribuïda en radiadors tubulars de la casa comercial Runtal per a totes les 

estances interconnectades amb tubs de coure que es disposaran pels paraments verticals amb 

agafadors degut a la impossibilitat de realitzar regates als murs.  

 

La instal·lació de gas propà està composta per una escomesa que ens proporciona la 

companyia, una arqueta registrable que conté una clau exterior que permet tallar el pas a tot 

l’edifici, el comptador, les vàlvules, la caldera i les claus de pas. Ja que es tracta d’una 

vivenda unifamiliar i que tan sols necessitarem disposar de consum de gas natural a la cuina 

industrial, farem recórrer la canonada de coure embeinada pel fals sostre cap a la cuina, on se 

situarà la caldera exclusiva de gas natural. Aquesta caldera alimentarà el foc i, just a l’entrada, 

hi haurà una clau de pas que facilita el tancament de l’aparell.  

 

Pel que fa a la gestió de residus, com ara envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper i 

rebuig, haurem de reservar un espai dins de la cuina per a dipositar tot aquest tipus de 

deixalles així com una zona exterior amb contenidors situada a una distància prudencial de 

l’edifici per tal de no carrejar les escombraries molt lluny i alhora no trenqui el clímax bucòlic 

del complex.  

 

Finalment, cada estança disposarà de ventilació directa a l’exterior mitjançant obertures. Com 

a hotel que és, s’hauran d’extreure grans masses d’aire per a poder controlar els fums i 

contaminants que es generen. Resulta de gran importància la instal·lació per a la ventilació 

general i localitzada a les cuines industrials i l’extracció de fums.  
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1.4.     COMPLIMENT DEL CTE I ALTRES NORMES ESPECÍFIQUES 

La proposta d’intervenció ha de disposar de les prestacions adequades per garantir els 

requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació. Ultra això, 

com ja hem comentat, el complex proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i 

habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, les quals defineixen els requisits 

generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les seves característiques i 

ubicació. Així doncs, a continuació, separarem en apartats simulant els capítols que té el CTE 

i en podrem fer un comentari més entenedor. Però tampoc en farem un estudi extens sinó que 

donarem a conèixer punts d’important rellevància per a dur a terme el projecte que ens ocupa 

i que ens ajudaran a justificar cada actuació presa durant la seva realització. 

SE Seguretat estructural: 

Quan passem als càlculs estructurals, podrem veure quin pes propi tenen els diferents 

elements constructius a partir de la taula que ens subministrarà els valors necessaris.  
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Pel que fa a les accions sísmiques, degut a que és un edifici d’importància normal, 

l’acceleració sísmica bàsica és menor de 0,08g i no es fonamenta sobre terrenys 

potencialment inestables, no caldrà aplicar la norma.  

El compliment de l’aptitud de servei es comprovarà considerant els estat límits de servei amb 

els valors límits establerts a SE 4.3, d’acord amb el tipus d’edifici i els elements implicats en 

la deformació. Dit això, als càlculs també podrem veure com no cal comprovar fletxa si el 

cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de la EFHE-2002 i si la relació Llum/Cantell útil de 

les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE. 

Atès que, com ja venim repetint, un complex hoteler implica proporcionar un confort als 

usuaris i aquest es duu a terme, des d’un punt de vista estructural, quan l’estructura horitzontal 

és prou rígida per a no transmetre vibracions, establirem que la fletxa relativa en aquests casos 

és menor de L/350. Ara bé, si ens fixem en l’aspecte estètic o de l’obra però sense deixar de 

banda la comprovació de la rigidesa de l’estructura horitzontal, direm que és rígida quan la 

fletxa relativa és menor de L/300 tot considerant qualsevol combinació de les accions quasi 

permanents. 

SI Seguretat en cas d’incendi: 

En primer lloc, hauríem de comentar que el fet que es tracti d’un complex hoteler amb 

restaurant en mig de vegetació que acull un seguit de persones al dia, la prevenció en cas 

d’incendi és molt important. Així les coses, haurem de basar-nos en el requisit bàsic de 

“Seguretat en cas d’incendi” i complir amb els paràmetres, objectius i procediments que ens 

facilita el Document bàsic DB-SI.  

SI 1 Propagació interior. Per limitar el risc de propagació de l’incendi per l’interior de 

l’edifici. 

SI 2 Propagació exterior. Per limitar el risc de propagació de l’incendi per l’exterior de 

l’edifici. 

SI 3 Evacuació dels ocupants. Disposar dels mitjans d’evacuació adequats perquè els ocupants 

puguin abandonar l’edifici. 

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis. Equips que detectin, controlin i extingeixi 

l’incendi que es pugui originar. 

SI 5 Intervenció dels bombers. Facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció. 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura. Garantir la resistència al foc de l’estructura durant el 

temps necessari per a fer possible tots els paràmetres anteriors. 

SU Seguretat d’utilització:  
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Aquest apartat estarà enfocat a la seguretat dels usuaris enfront a qualsevol tipus de possible 

accident. 

SU 1 Seguretat enfront el risc de caigudes. Les discontinuïtats i la resistència al lliscament 

dels paviments, la protecció dels desnivells, les característiques de les escales i la neteja dels 

vidres seran punts a complir en funció del DB SU1.  

SU 2 Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat. Es limitarà el risc de que els 

usuaris puguin impactar o enganxar-se amb elements fixes o practicables de l’edifici. És per 

això que es deixa sempre via lliure als espais concorreguts.  

SU 3 Seguretat enfront a quedar-se tancat. Es limitarà el risc de quedar-se tancat dins d’un 

recinte o ascensor.  

SU 4 Seguretat enfront d’il·luminació inadequada. A les zones de circulació es compliran els 

nivells d’il·luminació assenyalats i col·locant enllumenat d’emergència per a limitar el risc de 

danys als usuaris.  

SU 5 Seguretat per alta ocupació. Ja que aquesta exigència està dirigida a edificis amb 

previsions de més 3000 persones dretes, no caldrà aplicar-la en el nostre cas.  

SU 6 Seguretat enfront del risc d’ofec. Al no disposar de piscina col·lectiva, de pous ni de 

dipòsits i aquesta exigència bàsica anar destinada a un tipus d’establiment que en tingui, no 

serà necessari que l’apliquem.  

SU 7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment. Aquesta secció s’aplica a zones 

d’aparcament subterrani i, d’altra banda, els garatges de les vivendes unifamiliars i els 

exteriors queden exclosos. Així les coses, no s’acull al nostre cas i tan sols senyalitzem, 

aïllarem i il·luminarem la zona convenientment per evitar accidents. 

SU 8 Seguretat enfront del risc de llamps. La zona dels Ports, on es troba el complex, és 

propensa a les descàrregues de llamps quan plou, així que s’haurà de limitar el risc 

d’electrocutació i incendi segons la present exigència bàsica.  

SU 9 Accessibilitat. Ja hem comentat que, malgrat la norma no ens engloba el nostra cas en 

particular, durant l’execució del projecte ja que, al fi i al cap, es tracten de tres edificis 

individuals es realitzaran actuacions per a facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, 

independent i segura dels diferents edificis a les persones amb discapacitats mitjançant el 

compliment de condicions funcionals i de dotació d’elements accessibles. 

HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient): 

Gràcies a aquest apartat del CTE, es pretén reduir el risc de que els usuaris pateixin molèsties 

o malalties en condicions normals d’utilització i de que els edificis es deteriorin i deteriorin el 



                                                  Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan 78 

medi ambient com a conseqüència de les característiques del projecte, construcció, ús i 

manteniment.  

HS 1 Protecció de la humitat. Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o 

humitat a l’interior dels edificis i als seus tancaments. Per aquest motiu, haurem de fer més 

èmfasi en els punts singulars que puguin provocar filtracions i dotar-los de les condicions i 

tractaments necessaris.  

HS 2 Recollida i evacuació de residus. D’acord amb aquest DB HS 2 i l’article 7 del decret 

d’ecoeficiència 21/2006, les tres tipologies d’edificis disposaran d’espais individuals a 

l’interior per a contenidors selectius, ja sigui de petit format –com és el cas de la vivenda 

familiar a l’edifici principal i els dos lofts rurals– o de més capacitat com podrien ser els de la 

cuina. Ara bé, cadascun d’aquests contenidors interiors al cap del dia o del servei s’evocaran a 

uns de més grans situats a un recinte exterior, amagat i proper a totes les construccions. 

HS 3 Qualitat de l’aire interior. Com ja hem comentat més enrere, cada estança interior de les 

diferents construccions disposarà de mitjans de ventilació natural, directa a l’exterior 

mitjançant obertures.  

HS 4 Subministrament d’aigua. Gràcies al compliment d’aquesta exigència bàsica els edificis 

hauran de tenir els mitjans i l’equipament higiènic adequats per dur a terme el 

subministrament d’aigua a les diferents estances com també disposar dels sistemes d’estalvi 

d’aigua.  

HS 5 Evacuació d’aigües. Les instal·lacions d’evacuació de les diferents aigües (negres, 

grises i pluvials) compliran les condicions de disseny, dimensionat, execució i materials que 

faciliten tant l’article 3 del Decret d’ecoeficiència 21/2006 com l’exigència bàsica en què ens 

centrem.  

HR Protecció enfront del soroll: 

Mitjançant aquest Document Bàsic es pretén limitar les molèsties i malalties que pot produir 

el soroll a dins dels edificis en condicions normals d’utilització. S’aconseguirà tot fent 

complir en el projecte els paràmetres objectius i sistemes de verificació que s’especifiquen a 

l’exigència bàsica en qüestió. 

HE Estalvi d’energia: 

En aquest últim requisit bàsic ens proporciona les exigències per tal de fer ús racional de 

l’energia necessària, reduint a límits sostenibles el seu consum i aconseguir que part d’aquest 

consum provingui d’energies renovables.  

HE 1 Limitació de la demanda energètica. Els edificis disposaran d’una envoltant de 

característiques tals que limiti adequadament la demanda energètica que ha de proporcionar 
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un benestar tèrmic. Segons l’apèndix D del present Document Bàsic, especifica que el nostre 

municipi correspon a la zona climàtica D3. 

 

 

En conseqüència, gràcies a la taula de l’apartat D.2.15, podem copsar que la demanda 

energètica serà inferior a la corresponent a un edifici en el que els paràmetres característics 

del tancament i particions interiors de l’envoltant tèrmica siguin com a màxim els que ens 

facilita la taula adjunta, així com la transmitància d’aquests elements tindran una 

transmitància igual o inferior als valors següents: 
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HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. A partir del vigent Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) es regularà el rendiment de les instal·lacions 

tèrmiques i dels seus equips.  

HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. Ja que es la proposta 

d’intervenció es basa en realitzar un canvi d’ús, s’aplicarà aquesta exigència bàsica en les 

zones d’activitat diferenciada que ens indica la taula de valors límit d’eficiència energètica de 

la instal·lació i es determinarà la potència instal·lada en l’edifici en qüestió.  
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HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta. Com ja hem comentat, l’obtenció d’aigua 

calenta sanitària (ACS) s’assolirà amb sistemes de captació, emmagatzemament i utilització 

d’energia solar. Ara bé, com també hem dit amb anterioritat, si amb aquest sistema de 

captació no abastim totes les estances amb un 100% de rendiment, requerirem de l’electricitat 

com energia complementaria.  

HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. Aquest apartat l’obviarem des d’un 

inici ja que els edificis rurals queden exclosos de la obligació d’incorporar sistemes de 

captació i transformació d’energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics.  

 

D’altra banda, ja que l’ús dels edificis projectats és de complex hoteler amb restaurant, 

quedarem eximits del compliment del Decret 259/2003, que fa referència a l’habitabilitat en 

edificis de vivenda i es detallen la superfície útil de cada habitatge i el nombre de peces que 
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conté; que malgrat no siguin. Atès el que acabem de dir i sense la intenció de repetir-nos amb 

tot allò citat en altres apartats, haurem d’acollir-nos a l’ordre del 6 d’octubre del 87 i al Decret 

93/1987, on s’establiran els requisits tècnics i serveis mínims exigibles als establiments 

hotelers així com també al Decret 176/1987 i al 313/2006, els quals regulen l’ordenació i la 

classificació d’establiments d’allotjament turístic sotmesos al règim d’hoteleria així com els 

establiments de turisme rural, respectivament. 

Segons l’article 28.1 del decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de 

l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, els allotjaments rurals independents, 

com és el cas que ens ocupa, queden exclosos del seu compliment. Tot i això, el nostre 

projecte, com també hem comentat, estarà dissenyat i pensat per a les persones amb mobilitat 

reduïda o qualsevol altra limitació i durant la proposta d’intervenció s’han eliminat tot tipus 

de barreres que impedissin el seu lliure moviment i accés. Seguint en la mateixa línia, a la 

secció 9 del SUA del CTE cita els edificis establerts en el RD 505/2007 on s’incorporin les 

condicions d’accessibilitat.  

Durant la redacció del projecte i direcció d’obres també hi ha normativa que acatar, com ara 

les Normes per a la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació, les Normes sobre el 

llibre d’ordres i assistències en obres d’edificació i el Certificat final de direcció d’obres, el 

Control de Qualitat en l’edificació.  

De tots els elements i materials que s’han d’utilitzar durant l’execució, apart de fer-ne esment 

al CTE també hi ha d’altra normativa que en fa referència i que igualment s’ha de complir.  

Pel que fa a les estructures i sistemes constructius hi trobem: 

-NBE-AE-88 Accions en l’edificació. 

-NC SE-02 Norma de construcció sismoresistent part general i edificació/ NC SE-02 Norma 

de construcció sismorresistent. 

-NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres 

de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges. 

-EF-02 Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat o 

pretesat/ EFHE. Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó 

estructural realitzats amb elements estructurals. 

-EHE-08 Instrucció de formigó estructural. 

-NBE-EA-95 Estructures d’acer en edificació.  

-NBE-FL-90 Murs resistents de fàbrica de maó. 

 

Els materials i prefabricats els acull la normativa següent: 
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-RB-92 Instrucció per a la recepció de cals (travessar un cos amb un material punxant) obres 

de rehabilitació de sòls.  

-RC-03. Instrucció per a la recepció de ciments. 

-Obligatorietat d’homologació dels ciments destinats a la fabricació de formigons i morters 

per a tot tipus d’obres i productes prefabricats. 

-Certificació de conformitat a normes com alternativa de la homologació dels ciments. 

-RY-85 Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de 

construcció. 

-Homologació obligatòria de guixos i escaioles per a la construcció.  

-RL-88 Plec de condicions per a la recepció de maons ceràmics en les obres de construcció. 

-Autorització d’ús de sistemes de forjats o estructures per pisos i cobertes. 

-Actualització de les fitxes d’autorització d’ús de sistemes de forjats. 

-Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 

d’elements resistents components de sistemes. 

 

Les normatives que recullen temes de condicionament i protecció d’edificis són: 

-NBE-CT-79 Condicions tèrmiques als edificis.  

-NRE-AT-87 Norma reglamentària d’edificació sobre aïllament tèrmic. 

-NBE-CA-88 Condicions acústiques dels edificis. 

-NBE-CPI-96 Condicions de protecció contra incendis als edificis.  

-Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis.  

Prohibició de parallamps radioactius. 

-Decret 19/1999, regula la promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques, urbanístiques, de transports i de la comunicació (BOA 15-03-1999). 

-Codi d’accessibilitat de Catalunya de desplegament de la Llei 20/91. 

-Reglament d’instal·lacions de protecció contraincendis.  

 

La normativa relativa a la fontaneria, calefacció, climatització i aparells de pressió és la citada 

a continuació: 

-Normes bàsiques per a la instal·lació interiors de subministrament d’aigua. 

-Comptadors d’aigua freda. 

-Diàmetres i espessors mínims de tubs de coure per a instal·lacions interiors de 

subministrament d’aigua. 

-Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua. 
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-Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). I les seves Instruccions 

Tècniques Complementàries. (Real decret 1751/98). 

-Reglament d’aparells a pressió. (Instruccions tècniques complementàries). (Real decret 

1244/79). 

 

En referència als combustibles, trobem la normativa següent: 

-Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o 

comercials. (Real decret 1751/98). 

-Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos. I les seves instruccions tècniques 

complementàries. (Real decret 494/88). 

-Reglament general del servei públic de gasos combustibles.  

-Instrucció tècnica complementària MI-IP-03 “Instal·lacions petrolíferes per a ús propi”. 

-Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 

combustibles. 

-Extracte de les normes a les quals s’han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no 

superior als 15Kg de gasos liquats del petroli (GLP) i la seva instal·lació. 

-Normes per instal·lacions de gasos liquats del petroli (GLP) amb dipòsits mòbils de capacitat 

superior a 15Kg.  

 

Els aparells elevadors (ascensors) disposen de la normativa que es citarà tot seguit: 

-Reglament d’aparells elevadors. 

-Reglament d’aparells d’elevació i el seu manteniment. Instruccions tècniques 

complementàries. (Real Decret 2291/85). 

-Disposicions d’aplicació de la directiva del parlament europeu i del consell, 95/16/CE, sobre 

ascensors. (Real Decret 1314/97). 

-Condicions tècniques de seguretat als ascensors. 

-Aparells elevadors hidràulics. 

-S’autoritza la instal·lació d’ascensors sense recinte de màquines. 

 

L’electricitat vindrà regulada per: 

-Reglament electrotècnic per a baixa pressió i les seves Instruccions tècniques 

complementàries. Real Decret 842/2002. 

-Instrucció interpretativa de la MI-BT-010, capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues 

elèctriques als edificis.  
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-Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques i centres 

de transformació. (Real Decret 3275/82). 

-Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. 

-Normes sobre escomeses elèctriques. (Real Decret 2949/82). 

-Reglament de comptadors d’ús corrent, classe 2. (Real Decret 875/84). 

-Normes particulars. Instal·lacions d’enllaç. 

 

La normativa que posen les pautes de les comunicacions són: 

-Instal·lació d’antenes receptores a l’exterior dels immobles. 

-Real Decret 1/1998 Infraestructures comunes als edificis per a l’accés als serveis de 

telecomunicació (BOE28-02-1998).  

-Real Decret 401/2003, Reglament regulador de les infraestructures comunes de 

telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis i de 

l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions (BOE 14-05-2003). 

-Instal·lació a immobles de sistemes de distribució de la senyal de televisió per cable.  

-Normes d’instal·lacions d’antenes col·lectives de TV.  

-Llei 11/98 de telecomunicacions per cable. 

-Llei 42/95 de telecomunicacions per satèl·lit. 

-Reglament tècnic i de prestació del servei de telecomunicacions per satèl·lit.  

 

En relació a la Seguretat i Salut a les obres de construcció trobem la normativa següent: 

-Directiva 92/57/CEE. 

-Real Decret 1627/97, disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció 

temporals o mòbils. 

-Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.  

-Prevenció de riscos laborals 

-Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut al treball. 

-Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.  

-Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 

comporti riscos en particular.  

-Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biòtics 

durant el treball. (Real Decret 773/1997). 

-Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització d’equips de protecció 

individual per part dels treballadors. (Real Decret 1215/1997). 
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-Disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’ús d’equips de treball per part dels 

treballadors. 

-Reglament de Seguretat i Higiene del Treball a la indústria de la construcció.   

-Reglament general sobre Seguretat i Higiene. 

-Ordenança del treball per a les indústries de la Construcció, vidre i ceràmica.  

-Model de llibre d’incidències corresponents a les obres en que sigui obligatori l’estudi de 

Seguretat i Higiene.  

-Nous models per a la notificació d’accidents de treball i instruccions per al seu -compliment i 

tramitació. 

-Senyalització, abalisament, neteja i finalització d’obres fixes a vies fora del poblat.  

-Protecció als treballs en front als riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 

-Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball.  

-Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentàries per diferents mitjans de 

protecció personal de treballadors. 

-Protectors auditius. 

-Normativa d’àmbit local (Ordenances Municipals).   

 

Finalment, les normatives que hem de complir per als residus i enderrocs són: 

-Llei 15/2003. 

-Operacions de valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus.  

-Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
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2. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

Atès a tot el que hem estipulat durant la proposta d’intervenció i de cara a valorar el cost 

global d’inversió que suposaria executar l’actuació, realitzarem el pressupost de cada activitat 

prevista.  

Hem estipulat els preus a partir del llistat que ens proporciona la pàgina web Generador de 

preus i el que ens facilita la revista Contruc.   

 

 ESTACIÓ PRINCIPAL: 

       1. TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

1.1 10 U Cala d’inspecció en la paret de maçoneria, per a recollida de 

mostres 

1,84 18,4 

1.2 173,47m
2 

Desmuntatge de teules de coberta amb mitjans manuals i aplec 

posterior per aprofitament 

22,79 3.953,38 

1.3 213,96m
2 

Enderroc de solera amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

3,13 669,69 

1.4 119,97m
2 

Enderroc de sostre de biguetes de fusta amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i acopi de 

les biguetes en bon estat 

35,12 4.213,35 

1.5 12,8m
2 

Repicat de les restes d’envans de maó foradat de 4,5cm amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor  

5,33 68,22 

1.6 10,15m
3 

Enderroc de la paret de càrrega amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor  

147,12 1.493,27 

1.7 91,05m Enderroc d’esgalons de blocs de pedra amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  

9,64 877,72 

1.8 7,73m
2
 Enderroc de volta a la catalana de ceràmica a mà i amb 

martell picador i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

4,44 34,32 

1.9 183,16m
2
 Repicat superficial fins a 4cm de fondària d’element de 

maçoneria amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 

26,78 4.905,02 
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1.10 24 U Arrencada de marcs de finestres i portes amb mitjans manuals 

i càrrega manual sobre camió o contenidor 

5,52 132,48 

1.11 3,87m Arrencada puntual de tubs i accessoris d’instal·lació elèctrica 

superficial amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió 

o contenidor 

0,8 3,09 

1.12 0,48m
3
 Moviment de terres per a l’execució de la sabata de l’escala 

amb retroexcavadora 

7,59 3,64 

1.13 512,77m
3
 Transport de runa a l’abocador, amb camió de 7T i càrrega 

manual, temps d’espera per a la càrrega a mà, amb recorregut 

de fins a 10Km 

25,90 13.280,74 

 

2. ESTRUCTURA i FONAMENTACIÓ 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

2.1 113,77m
2
 Formació de forjat tradicional compost per biguetes de 

formigó separades 70cm entre eixos, entrebigat de revoltó 

ceràmic, acer B500S, quantia 1,1Kg/m
2
 i malla electrosoldada 

ME 20x20 de Ø5mm, acer B500T 6x2,20, en capa de 

compressió de 5cm de gruix de HA-25/B/20/IIa fabricat en 

central i abocada amb cubilot; inclús p/p d’elements de lligat 

de biguetes i cèrcols perimetrals de planta  

81,75 18.300,69 

2.2 1.584,79Kg Acer S275JR per a pilars i bigues formats per peça simple, en 

perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE i HEB amb una capa 

d’imprimació antioxidant, col·locat a l’obra 

1,49 2.361,34 

2.3 18,87m
3
 Formació d’escala (llosa i graons) exterior en forma d’L de 

formigó armat 

65,5 10.180,99 

2.4 4,522m
3 

Pilars de formigó HA-25 de 30x30cm 65,5 296,19 

 

3. COBERTA 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

3.1 2,673m
3
 Cèrcol perimetral sota coberta de formigó armat, per a revestir 

amb una quantia d’encofrat 6m
2
/m

3
 

289,89 774,88 

3.2 54,9m
 

Col·locació de ràfec de pedra agafat amb morter de ciment i 

arena de riu 1/6, amb vol de 15cm, inclòs alineat 

110 6.039 
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3.3 64,8m
2 

Formació de forjat tradicional compost per biguetes de formigó 

separades 70cm entre eixos, entrebigat de revoltó ceràmic, acer 

B500S, quantia 1,1Kg/m
2
 i malla electrosoldada ME 20x20 de 

Ø5mm, acer B500T 6x2,20, en capa de compressió de 5cm de 

gruix de HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb 

cubilot; inclús p/p d’elements de lligat de biguetes i cèrcols 

perimetrals de planta 

81,75 5.297,4 

3.4 18,22m
2 

Envanets presos amb morter de ciment 1:6 5,27 96,02 

3.5 75,44m
2 

Empostissat amb panell de dos taulers de fusta de partícules 

aglomerades de densitat alta, amb placa d’aïllament intermèdia 

de poliestirè extruït de 16+25+16 de gruix, col·locades amb 

fixacions mecàniques 

58,74 4.431,35 

3.6 75,44m
3 

Aïllament amb plaques de poliestirè extruït, tipus IV classe 

0,028, de 40mm de gruix, amb cara llisa i cantell mitjamossa, 

col·locades sense adherir 

9,64 727,24 

3.7 75,44m Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l’obra 

amb formigonera de 165L de 3cm de gruix, amb acabat 

remolinat 

9,40 709,14 

3.8 75,44m
2
 Col·locació de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, 

col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb 

formigonera de 165L 

32,27 2.434,45 

 

4. ACABATS 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

4.1 180,5m
2
 Fals sostre realitzat amb lames de fusta de pi encadellades de 

100x12mm de secció, clavades sobre llistons de també fusta 

de pi de 60x30mm i penjades del sostre amb perfils d’acer 

galvanitzat; inclòs p/p de polit i dos mans de vernís de 

poliuretà, totalment acabat 

71,37 12.882,29 

4.2 306,34m
2 

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior a 3m 

d’alçada, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb 

guix YF 

4,38 1.341,77 

4.3 306,34m
2 

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior a 3m 5,55 1.700,19 
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d’alçada, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat 

a l’obra amb formigonera de 165L deixat de regle 

4.4 121,38m
2 

Enrajolat de parament vertical interior a 3m d’alçada, com a 

màxim, amb rajola de ceràmica esmaltada preses amb morter 

adhesiu sobre les plaques d’acabat i els paraments verticals 

6,76 820,53 

4.5 174,6m
2 

Rejuntat de parets de maçoneria de pedra i aparell irregular 4,20 733,32 

4.6 306,34m
2
 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica 

amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d’acabat 

3,56 1.090,57 

 

5. PAVIMENTS 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

5.1 164,86m
2
 Paviment de rajola de gres premsat esmaltat 30x30cm de 15 

peces/m
2
 com a màxim, col·locat a truc de maceta amb morter 

adhesiu; inclòs el rejuntat de les peces 

29,81 4.914,48 

5.2 42,13m
 

Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat de 10cm d’alçària, 

col·locat amb morter adhesiu 

5,11 215,28 

5.3 13,53m
2 

Paviment de marbre travertí de forma rectangular de 15 peces/m
2
 

com a màxim, pres amb morter de ciment 

47,56 643,49 

5.4 15,64m
2
 Paviment de gres porcelànic de forma rectangular de 15 peces/m

2
 

com a màxim, pres amb morter de ciment 

34,08 533,01 

 

6. PARTICIONS INTERIORS 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

6.1 4,74m
2
 Envans del tipus PYL ROCKCALME-E-211 58,62 277,86 

 

7. FUSTERIA 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

7.1 31,05m

2
 

Fusteria exterior d’alumini fixada mecànicament 34,38 1.067,49 

7.2 27 U
 

Finestra de fusta de roure massissa col·locada sobre l’obra, amb 

dues fulles batents, per un buit de 120x140cm, amb bastiment de 

doella amb tapaboques amb galze per a guia 

170,26 4.597,02 

7.3 16,8m
2 

Fusteria interior de fusta de roure massissa envernissada amb 124,81 2.096,81 
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fulles batents, d’una llum de bastiment aproximada de 80x200cm 

7.4 10 U
 

Premarc d’envà per a porta de fusta de pi envernissada  28,09 280,9 

7.5 10 U
 

Fulla batent per a portes de fusta de roure massissa de 45mm de 

gruix, rebaixada amb plafons  

200,16 2.001,6 

7.6 1 Ut
 

Subministrament i col·locació de portes d’entrada i de pas; inclòs 

els ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut llarg de 

llautó 

318,25 318,25 

 

8. INSTAL·LACIONS 

-Electricitat: 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.1 1 U Instal·lació elèctrica interior amb grau d’electrificació elevada 4.588,29 4.588,29 

8.2 2 U
 

Llumenera d’emergència i senyalització amb làmpada incandescent 

de 120 fins a 175 lúmens, de 2h d’autonomia, com a màxim, 

muntada superficialment a la paret 

62,27 124,54 

 

-Fontaneria i sanitaris: 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.3 1 U Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 300L de 

capacitat, amb cubeta d’acer inoxidable i aïllament de poliuretà, 

col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectats 

1.010,28 1.010,28 

8.4 1 U
 

Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat de 500L de 

capacitat, col·locat amb suports murals 

217,09 217,09 

8.5 1 U
 

Instal·lació de lampisteria interior  2.242,10 2.242,10 

8.6 4 U
 

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i 

tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, 

de color blanc, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa 

d’evacuació  

261,77 1.059,08 

8.7 4 U
 

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, 

amb instal·lació muntada superficialment, amb tub d’enllaç 

incorporat de llautó cromat, amb entrada ½’ 

17,03 68,12 

8.8 4 U
 

Lavabo de porcellana vitrificada, d’amplària de 45 a 60cm, de color 

blanc, col·locat amb suports murals 

131,22 524,88 
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8.9 2U Bidet de porcellana vitrificada, d’amplària de 35cm, de color blanc, 

col·locat amb suports murals  

84,61 169,22 

8.10 2 U Banyera de porcellana vitrificada de 150x60cm de dimensions, de 

color blanc 

186,82  373,64 

8.11 1 U Plat de dutxa de 80x80cm de dimensions, de color blanc 157,79 157,79 

8.12 3 U Tub flexible per a dutxa amb dues unions roscades de ½’ d’alumini 

anoditzat 

9,05 27,15 

8.13 4 U Bateria transfusora mescladora per a banyera i dutxa, mural, 

encastada, de llautó cromat, amb dues entrades de ½’ i dues 

sortides, de ¾’ per a banyera i ½’ per a dutxa 

270,84 1.083,36 

8.14 3 U Aixeta mescladora per a aigüera, amb instal·lació muntada 

superficialment, de llautó cromat amb bbroc giratori de tub, amb 

dues entrades de maniguets 

74,68 224,04 

 

-ACS: 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.15 1 Ut Subministrament i instal·lació de captador solar tèrmic complet 

per a col·locació sobre teulada, format per dos captadors de 

dimensions 2033x1233x80mm, d’àrea total 2,51m
2
 

5.179,70 5.179,70 

 

-Climatització: 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.16 8 U Radiadors tubulars de la casa Mitsubishi 72,59 580,72 

 

 

 

-Ventilació i evacuació de fums: 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.17 3 m Subministrament i muntatge de xemeneia de recorregut vertical 

per a evacuació de fums o gasos a l’exterior, formada per tub 

metàl·lic de paret simple de 150mm de diàmetre i 0,5mm 

d’espessor d’acer inoxidable; fins i tot p/p de material de fixació 

de la xemeneia als conductes d’evacuació o brides per a fixació 

18,77 56,31 
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als paraments 

8.18 2 U Substitució de barret de xemeneia de peces prefabricades de 

formigó, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

i transport a  

l’abocador 

88,91 177,82 

8.19 1 U Campana extractora de fums 1.000 1.000 

 

-Sanejament: 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.20 21m Desguàs d’aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de diàmetre 

50mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 

14,63 307,23 

8.21 22,81

m
 

Subministrament i instal·lació de col·lector suspès de xarxa 

horitzontal de polipropilè de diàmetre 125mm i de 3,1mm 

d’espessor, amb un sistema d’unió a pressió per junta elàstica, 

fixat a sostres o murs mitjançant brides d’acer galvanitzat per a 

l’evacuació d’aigües residuals i/o pluvials 

6,99 159,44 

8.22 27m
 

Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d’aplicació B de 

diàmetre 110mm, incloses les peces especials i fixat 

mecànicament amb brides 

6,50 175,5 

8.23 1Ut
 

Subministrament i instal·lació interior d’evacuació per a cuina 

amb dotació per aigüera, presa i aixeta de pas per rentavaixelles, 

realitzada amb canonada de polipropilè per la xarxa de desguàs 

que contenen l’evacuació dels aparells sanitaris amb el baixant, 

amb els diàmetres necessaris per a cada punt de servei; inclòs p/p 

de derivacions individuals, connexions, accessoris i elements de 

subjecció 

51,62 51,62 

8.24 4Ut
 

Subministrament i instal·lació interior d’evacuació per bany amb 

dotació per wàter, lavabo senzill, dutxa –realitzada amb 

canonada de polipropilè– per la xarxa de desguàs que connecten 

l’evacuació dels aparells sanitaris amb el baixant, amb els 

diàmetres necessaris per cada punt de servei; inclòs p/p de 

derivacions individuals, connexions, accessoris i elements de 

subjecció  

86,03 344,12 
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8.25 1U Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90cm i 60cm de 

fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10cm, arrebossada 

amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 

1665L i lliscada interiorment 

184,75 184,75 

8.26 1Ut Instal·lació de fossa sèptica 650,85 650,85 

 

9. EQUIPAMENTS 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.27 1,78m
2 

Taulell de pedra natural granítica nacional de 20mm de gruix, de 

270cm de llargària col·locat sobre suport mural de la cuina i 

encastat al parament  

156,19 278,02 

8.28 4 U Formació de forat sobre taulell de pedra natural amb el cantell 

interior polit per a encastar aparells sanitaris 

170,28 681,12 

8.29 1,2m
 

Armaris alts per a la cuina, de qualitat mitjana 148,39 178,07 

8.30 2,4m
 

Armaris baixos per a la cuina, de qualitat mitjana 211,55 507,72 

8.31 1 U
 

Cremadors elèctrics de 4 focs (Vitroceràmica) 365,63 365,63 

8.32 1 U
 

Forn elèctric 510,85 510,85 

8.33 1 U Rentaplats elèctric 901,52 901,52 

8.34 1 U Nevera elèctrica 415,50 415,50 

8.35 1 U Microones elèctric 270,45 270,45 

8.36 1 U Rentadora elèctrica 419,99 419,99 

8.37 3 U Llits matrimoni de 190x150cm de dimensions 149,99 449,97 

8.38 1 U Llits individuals de 190x90cm de dimensions 127,75 127,75 

8.39 7 U Tauletes de nit de 40x40cm de dimensions 74,50 521,50 

8.40 1 U Taula de menjador de 90x90cm de dimensions i cadires respectives 94,99 94,99 

 

CAPÍTOL IMPORT 

1. TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I 

MOVIMENT DE TERRES 

29.653,32€ 

2. ESTRUCTURA i FONAMENTACIÓ 32.539,21€ 

3. COBERTA 20.503,48€ 

4. ACABATS 18.568,67€ 

5. PAVIMENTS 6.306,26€ 



 Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan   95 

6. PARTICIONS INTERIORS 277,86€ 

7. FUSTERIA 10.362,07€ 

8. INSTAL·LACIONS 20.737,64€ 

-Electricitat 4.712,83 

-Fontaneria i sanitaris 7.156,73 

-ACS 5.179,70 

-Climatització 72,59 

-Ventilació i evacuació de fums 1.107,68 

-Sanejament 1.001,37 

9. EQUIPAMENTS 5.723,08€ 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 144.671,59€ 

19% CGE i BI 27.487,60€ 

PRESSUPOST D’EMPRESA 172.159,19€ 

TOTAL (IVA 16%) 199.704,66€ 
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 CASES INDIVIDUALS: 

És important comentar en aquest punt que els amidaments seran a partir d’una sola 

construcció i, per tant, ja que les actuacions a ambdues edificacions seran semblants, 

considerem que el resultat final serà el doble de l’obtingut. 

 

1. TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

1.1 8 U Cala d’inspecció en la paret de maçoneria, per a recollida de 

mostres 

1,84 14,72 

1.2 108,38m
2 

Desmuntatge de teules de coberta amb mitjans manuals i aplec 

posterior per aprofitament 

22,79 2.469,98 

1.3 101,5m
2 

Enderroc de solera amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

3,13 317,69 

1.4 118,73m
2 

Enderroc de biguetes de fusta amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor i acopi de les biguetes 

en bon estat 

25,12 2.981,49 

1.5 9,76m
2 

Repicat de les restes d’envans de maó foradat de 4,5cm amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor  

5,33 52,02 

1.6 141,54m
2
 Repicat superficial fins a 4cm de fondària d’element de 

maçoneria amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

26,78 3.790,44 

1.7 9 U Arrencada de marcs de finestres i portes amb mitjans manuals i 

càrrega manual sobre camió o contenidor 

5,52 49,68 

1.8 2,62m Arrencada puntual de tubs i accessoris d’instal·lació elèctrica 

superficial amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 

contenidor 

1,84 4,82 

1.9 211,09m
3
 Transport de runa a l’abocador, amb camió de 7T i càrrega 

manual, temps d’espera per a la càrrega a mà, amb recorregut de 

fins a 10Km 

25,90 5.467,23 
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2. CONSOLIDACIÓ DE L’ESTRUCTURA 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

2.1 101,47m
2
 Formació de forjat tradicional compost per biguetes de formigó 

separades 70cm entre eixos, entrebigat de revoltó ceràmic, acer 

B500S, quantia 1,1Kg/m
2
 i malla electrosoldada ME 20x20 de 

Ø5mm, acer B500T 6x2,20, en capa de compressió de 5cm de 

gruix de HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb 

cubilot; inclús p/p d’elements de lligat de biguetes i cèrcols 

perimetrals de planta  

81,75 8.295,17 

2.2 5,59m
2
 Reforç de murs de maçoneria 15,41 86,23 

 

3. COBERTA 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

3.1 2,13m
3
 Cèrcol perimetral sota coberta de formigó armat, per a revestir 

amb una quantia d’encofrat 6m
2
/m

3
 

289,8

9 

617,47 

3.2 47,00m
 

Col·locació de ràfec de pedra agafat amb morter de ciment i 

arena de riu 1/6, amb vol de 15cm, inclòs alineat 

110 5.170 

3.3 7,31m
2 

Envanets presos amb morter de ciment 1:6 5,27 38,52 

3.4 62,24m
2 

Empostissat amb panell de dos taulers de fusta de partícules 

aglomerades de densitat alta, amb placa d’aïllament intermèdia 

de poliestirè extruït de 16+25+16 de gruix, col·locades amb 

fixacions mecàniques 

58,74 3.655,98 

3.5 62,24m
3 

Aïllament amb plaques de poliestirè extruït, tipus IV classe 

0,028, de 40mm de gruix, amb cara llisa i cantell mitjamossa, 

col·locades sense adherir 

9,64 599,99 

3.6 62,24m Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l’obra 

amb formigonera de 165L de 3cm de gruix, amb acabat 

remolinat 

9,40 585,06 

3.7 62,24m
2
 Col·locació de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, 

col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb 

formigonera de 165L 

32,27 2.008,48 
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4. ACABATS 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

4.1 97,67m
2
 Fals sostre realitzat amb lames de fusta de pi encadellades de 

100x12mm de secció, clavades sobre llistons de també fusta de 

pi de 60x30mm i penjades del sostre amb perfils d’acer 

galvanitzat; inclòs p/p de polit i dos mans de vernís de poliuretà, 

totalment acabat 

71,37 6.970,71 

4.2 70,59m
2 

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior a 3m d’alçada, 

com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF 

4,38 309,18 

4.3 70,59m
2 

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior a 3m 

d’alçada, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a 

l’obra amb formigonera de 165L deixat de regle 

5,55 391,77 

4.4 30,91m
2 

 

Enrajolat de parament vertical interior a 3m d’alçada, com a 

màxim, amb rajola de ceràmica esmaltada preses amb morter 

adhesiu sobre les plaques d’acabat i els paraments verticals 

6,76 208,95 

4.5 141,54m
2 

Rejuntat de parets de maçoneria de pedra i aparell irregular 4,20 594,47 

4.6 70,59m
2
 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb 

acabat llis, amb una capa segelladora i dues d’acabat 

3,56 251,30 

 

5. PAVIMENTS 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

5.1 13,68m
2
 Paviment de rajola de gres premsat esmaltat 30x30cm de 15 

peces/m
2
 com a màxim, col·locat a truc de maceta amb morter 

adhesiu; inclòs el rejuntat de les peces 

29,81 407,80 

5.2 59,96m
 

Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat de 10cm d’alçària, 

col·locat amb morter adhesiu 

5,11 306,39 

5.3 87,74m
2
 Paviment de gres porcelànic de forma rectangular de 15 peces/m

2
 

com a màxim, pres amb morter de ciment 

34,08 2.990,18 
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6. PARTICIONS INTERIORS 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

6.1 1,86m
2
 Envans del tipus PYL ROCKCALME-E-211 58,62 109,03 

 

7. FUSTERIA 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

7.1 14,42m
2
 Fusteria exterior d’alumini fixada mecànicament 34,38 495,76 

7.2 10 U
 

Finestra de fusta de roure massissa col·locada sobre l’obra, amb 

dues fulles batents, per un buit de 120x140cm, amb bastiment 

de doella amb tapaboques amb galze per a guia 

170,26 1.702,6 

7.3 6,72m
2 

Fusteria interior de fusta de roure massissa envernissada amb 

fulles batents, d’una llum de bastiment aproximada de 

80x200cm 

124,81 838,72 

7.4 5 U
 

Premarc d’envà per a porta de fusta de pi envernissada  28,09 140,45 

7.5 5 U
 

Fulla batent per a portes de fusta de roure massissa de 45mm de 

gruix, rebaixada amb plafons  

200,16 1.000,8 

7.6 1 Ut
 

Subministrament i col·locació de portes d’entrada i de pas; 

inclòs els ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut llarg 

de llautó 

318,25 318,25 

 

8. INSTAL·LACIONS 

-Electricitat: 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.1 1 U Instal·lació elèctrica interior amb grau d’electrificació elevada 4.588,29 4.588,29 

8.2 1 U
 

Llumenera d’emergència i senyalització amb làmpada 

incandescent de 120 fins a 175 lúmens, de 2h d’autonomia, com 

a màxim, muntada superficialment a la paret 

62,27 62,27 

 

-Fontaneria i sanitaris: 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.3 1 U Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 300L 

de capacitat, amb cubeta d’acer inoxidable i aïllament de 

poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i 

1.010,28 1.010,28 
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connectats 

8.4 1 U
 

Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat de 500L de 

capacitat, col·locat amb suports murals 

217,09 217,09 

8.5 1 U
 

Instal·lació de lampisteria interior  2.242,10 2.242,10 

8.6 2 U
 

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb 

seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació 

incorporats, de color blanc, col·locat amb fixacions murals i 

connectat a la xarxa d’evacuació  

261,77 523,54 

8.7 2 U
 

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, 

mural, amb instal·lació muntada superficialment, amb tub 

d’enllaç incorporat de llautó cromat, amb entrada ½’ 

17,03 34,06 

8.8 2 U
 

Lavabo de porcellana vitrificada, d’amplària de 45 a 60cm, de 

color blanc, col·locat amb suports murals 

131,22 262,44 

8.9 2U Bidet de porcellana vitrificada, d’amplària de 35cm, de color 

blanc, col·locat amb suports murals  

84,61 169,22 

8.10 2 U Banyera de porcellana vitrificada de 150x60cm de dimensions, 

de color blanc 

186,82  373,64 

8.11 2 U Tub flexible per a dutxa amb dues unions roscades de ½’ 

d’alumini anoditzat 

9,05 18,1 

8.12 2 U Bateria transfusora mescladora per a banyera, mural, encastada, 

de llautó cromat, amb dues entrades de ½’ i dues sortides, de ¾’ 

per a banyera i ½’ per a dutxa 

270,84 541,68 

8.13 2 U Aixeta mescladora per a aigüera, amb instal·lació muntada 

superficialment, de llautó cromat amb broc giratori de tub, amb 

dues entrades de maniguets 

74,68 149,36 

 

-ACS: 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.14 1 Ut Subministrament i instal·lació de captador solar tèrmic complet 

per a col·locació sobre teulada, format per dos captadors de 

dimensions 2033x1233x80mm, d’àrea total 2,51m
2
 

5.179,70 5.179,70 

 

-Climatització: 
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Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.15 7 U Radiadors tubulars de la casa Mitsubishi 72,59 508,13 

 

-Ventilació i evacuació de fums: 

Nº Ud. Descripció  Import 

8.16 3 m Subministrament i muntatge de xemeneia de recorregut vertical 

per a evacuació de fums o gasos a l’exterior, formada per tub 

metàl·lic de paret simple de 150mm de diàmetre i 0,5mm 

d’espessor d’acer inoxidable; fins i tot p/p de material de fixació 

de la xemeneia als conductes d’evacuació o brides per a fixació 

als paraments 

18,77 56,31 

8.17 1 U Substitució de barret de xemeneia de peces prefabricades de 

formigó, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

i transport a l’abocador 

88,91 88,91 

8.18 1 U Campana extractora de fums 1.000 1.000 

 

-Sanejament: 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.19 26,81m Desguàs d’aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de diàmetre 

50mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 

14,63 392,23 

8.20 38,54m
 

Subministrament i instal·lació de col·lector suspès de xarxa 

horitzontal de polipropilè de diàmetre 125mm i de 3,1mm 

d’espessor, amb un sistema d0unió a pressió per junta elàstica, fixat 

a sostres o murs mitjançant brides d’acer galvanitzat per a 

l’evacuació d’aigües residuals i/o pluvials 

6,99 269,39 

8.21 2,75m
 

Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d’aplicació B de 

diàmetre 110mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament 

amb brides 

6,50 17,88 

8.22 1Ut
 

Subministrament i instal·lació interior d’evacuació per a cuina amb 

dotació per aigüera, presa i aixeta de pas per rentavaixelles, 

realitzada amb canonada de polipropilè per la xarxa de desguàs que 

contenen l’evacuació dels aparells sanitaris amb el baixant, amb els 

diàmetres necessaris per a cada punt de servei; inclòs p/p de 

51,62 51,62 
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derivacions individuals, connexions, accessoris i elements de 

subjecció 

8.23 2Ut
 

Subministrament i instal·lació interior d’evacuació per bany amb 

dotació per wàter, lavabo senzill, dutxa –realitzada amb canonada 

de polipropilè– per la xarxa de desguàs que connecten l’evacuació 

dels aparells sanitaris amb el baixant, amb els diàmetres necessaris 

per cada punt de servei; inclòs p/p de derivacions individuals, 

connexions, accessoris i elements de subjecció  

86,03 172,06 

8.24 1U Tub d’acer negre sense soldadura de diàmetre nominal ½”,  roscat, 

amb grau de dificultat alta i col·locat superficialment 

14,24 14,24 

8.25 1Ut Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90cm i 60cm de 

fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10cm, arrebossada amb 

morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 1665L i 

lliscada interiorment 

184,75 184,75 

8.26 1Ut Instal·lació de fossa sèptica 650,85 650,85 

 

9. EQUIPAMENTS 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.27 2,67

m
2 

Taulell de pedra natural granítica nacional de 20mm de 

gruix, de 270cm de llargària col·locat sobre suport mural de 

la cuina i encastat al parament  

156,19 417,03 

8.28 2U Formació de forat sobre taulell de pedra natural amb el 

cantell interior polit per a encastar aparells sanitaris 

170,28 340,56 

8.29 0,60

m
 

Armaris alts per a la cuina, de qualitat mitjana 148,39 89,03 

8.30 1,20

m
 

Armaris baixos per a la cuina, de qualitat mitjana 211,55 253,86 

8.31 1U
 

Cremadors elèctrics de 4 focs (Vitroceràmica) 365,63 365,63 

8.32 1U
 

Forn elèctric 511 511 

8.33 1U Nevera elèctrica 415,50 415,50 

8.34 1U Microones elèctric 270,45 270,45 

8.35 1U Llits matrimoni de 190x150cm de dimensions 149,99 149,99 

8.36 3U Llits individuals de 190x90cm de dimensions 127,75 381,75 
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8.37 3U Tauletes de nit de 40x40cm de dimensions 54,50 163,50 

8.38 1U Tauletes de nit de 80x40cm de dimensions 67,25 67,25 

8.39 1U Taula de menjador de 90x90cm de dimensions i cadires 

respectives 

94,99 94,99 

8.40 1U Taula de 100x60cm de dimensions 21,40 21,40 

8.41 2U Sofà de dos places per a la sala 114,90 229,80 

8.42 4U Butaques de 60x60cm 87,50 350 

 

CAPÍTOL IMPORT 

1. TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I 

MOVIMENT DE TERRES 

15.148,07€ 

2. ESTRUCTURA i FONAMENTACIÓ 8.381,42€ 

3. COBERTA 12.675,50€ 

4. ACABATS 8.726,38€ 

5. PAVIMENTS 3.704,37€ 

6. PARTICIONS INTERIORS 109,03€ 

7. FUSTERIA 4.496,58€ 

8. INSTAL·LACIONS 18.778,14€ 

-Electricitat 4.650,56 

-Fontaneria i sanitaris 5.541,51 

-ACS 5.179,70 

-Climatització 508,13 

-Ventilació i evacuació de fums 1.145,22 

-Sanejament 1.753,02 

9. EQUIPAMENTS 3.706,24€ 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 75.725,73€ 

19% CGE i BI 14.387,88€ 

PRESSUPOST D’EMPRESA 90.113,62€ 

TOTAL (IVA 16%) 104.531,79€ 

 

PRESSUPOST TOTAL (considerant les dues construccions)= 209.063,59€ 
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 MAGATZEM: 

1. TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

1.1 5 U Cala d’inspecció en la paret de maçoneria, per a recollida de 

mostres 

1,84 9,20 

1.2 127,56m
2 

Desmuntatge de teules de coberta amb mitjans manuals i aplec 

posterior per aprofitament 

22,79 2.907,09 

1.3 104,26m
2 

Enderroc de solera amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

3,13 326,33 

1.9 224,51m
2
 Repicat superficial fins a 4cm de fondària d’element de 

maçoneria amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

36,78 8.257,48 

1.12 8,64m
3
 Moviment de terres per a l’execució del fossar de l’ascensor i la 

sabata de l’escala amb retroexcavadora 

7,59 65,58 

1.13 47,18m
3
 Transport de runa a l’abocador, amb camió de 7T i càrrega 

manual, temps d’espera per a la càrrega a mà, amb recorregut de 

fins a 10Km 

54,90 2.590,18 

1.14 34,49m
2
 Cavitats per fixar les jàsseres metàl·liques del forjat intermedi 24,25 836,38 

1.15 1,51m
2 

Enderroc dels graons de les escales exteriors 2,46 3,71 

 

2. CONSOLIDACIÓ DE L’ESTRUCTURA 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

2.1 95,35m
2
 

 

Formació de forjat intermedi compost per jàsseres 

metàl·liques disposades en sentit longitudinal i perfils 

acanalats d’acer en el transversal sobre el qual es col·loca 

una llosa; inclús p/p d’elements de lligat de biguetes i 

cèrcols perimetrals de planta i buits 

81,75 7.794,86 

2.2 2.846,81K

g 

Acer S275JR per a lloses de fossar formats per peça simple 1,49 4.241,75 

2.3 38,74m
3
 Formació d’escala (llosa i graons) exterior en forma d’L de 

formigó armat 

115,78 4.485,32 

2.4 3,41m
3 

Formació del fossar de l’ascensor 65,5 223,36 
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2.5 11,03m
2
 Formació parets de càrrega i de trava de l’ampliació de maó 

massís de 15x29x4cm, presos amb morter  

38,36 423,11 

2.6 2U Pilars metàl·lics IPE-300 125,78 251,56 

 

3. COBERTA 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

3.1 6,87m
3
 Cèrcol perimetral sota coberta de formigó armat, per a 

revestir amb una quantia d’encofrat 6m
2
/m

3
 

289,89 1.991,54 

3.2 60,26m
 

Col·locació de ràfec de pedra agafat amb morter de 

ciment i arena de riu 1/6, amb vol de 15cm, inclòs alineat 

110 6.628,6 

3.3 5 U Corretges metàl·liques de perfil UPN per l’ampliació 37,64 188,2 

3.3 253,99m
2 

Xapa grecada galvanitzada de 0’06cm fixada a les 

corretges metàl·liques existents 

28,51 7.241,25 

3.4 253,99m
2 

Aïllament amb plaques de poliestirè extruït, tipus IV 

classe 0,028, de 40mm de gruix, amb cara llisa i cantell 

mitjamossa, col·locades sense adherir 

9,64 2.448,46 

3.8 253,99m
2
 Col·locació de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, 

col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb 

formigonera de 165L 

32,27 8.196,26 

 

4. ACABATS 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

4.1 176,13m
2
 Fals sostre realitzat amb lames de fusta de pi encadellades de 

100x12mm de secció, clavades sobre llistons de també fusta 

de pi de 60x30mm i penjades del sostre amb perfils d’acer 

galvanitzat; inclòs p/p de polit i dos mans de vernís de 

poliuretà, totalment acabat 

71,37 12.570,39 

4.2 259,22m
2 

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior a 3m 

d’alçada, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix 

YF 

4,38 1.135,38 

4.3 259,22m
2 

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior a 3m 

d’alçada, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a 

l’obra amb formigonera de 165L deixat de regle 

5,55 1.438,67 
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4.4 50,74m
2 

Enrajolat de parament vertical interior a 3m d’alçada, com a 

màxim, amb rajola de ceràmica esmaltada preses amb morter 

adhesiu sobre les plaques d’acabat i els paraments verticals 

6,76 343,00 

4.5 224,51m
2 

Rejuntat de parets de maçoneria de pedra i aparell irregular 4,20 942,94 

4.6 259,22m
2
 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb 

acabat llis, amb una capa segelladora i dues d’acabat 

3,56 922,82 

4.7 14,98m
2
 Rejuntat del pòdium de maçoneria irregular 14,87 222,75 

4.8 92,68m Reparació dels acabats de fàbrica de les obertures  11,52 1.067,67 

4.9 0,93m
3
 Tapiar una finestra amb maó massís de 15x29x4cm de 

dimensions, presos amb morter 

13,48 12,54 

 

5. PAVIMENTS 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

5.1 218,33m
2
 Paviment de rajola de gres premsat esmaltat 30x30cm de 15 

peces/m
2
 com a màxim, col·locat a truc de maceta amb morter 

adhesiu; inclòs el rejuntat de les peces 

29,81 6.508,42 

5.2 59,51m
 

Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat de 10cm d’alçària, 

col·locat amb morter adhesiu 

5,11 304,09 

5.3 7,23m
2 

Paviment de marbre travertí de forma rectangular de 15 peces/m
2
 

com a màxim, pres amb morter de ciment 

47,56 343,86 

5.4 18,76m
2
 Paviment de gres porcelànic de forma rectangular de 15 peces/m

2
 

com a màxim, pres amb morter de ciment 

34,08 639,34 

5.5 41,15m Sòcol de gres porcelànic de forma rectangular de 15 peces/m
2
 

com a màxim, pres amb morter adhesiu 

7,15 294,22 

5.6 15,92 m
2
 Paviment HORMIDUR-L de la casa comercial Acabados 

Polimet 

54,16 862,23 

 

 

 

6. PARTICIONS INTERIORS 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

6.1 9,04m
2
 Envans del tipus PYL ROCKCALME-E-211 58,62 529,92 
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7. FUSTERIA 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

7.1 44,91m
2
 Fusteria exterior d’alumini fixada mecànicament 34,38 1.544,01 

7.2 11 U
 

Finestra de fusta de roure massissa col·locada sobre l’obra, 

amb dues fulles batents, per un buit de 120x140cm, amb 

bastiment de doella amb tapaboques amb galze per a guia 

170,26 1.872,86 

7.3 20,8m
2 

Fusteria interior de fusta de roure massissa envernissada 

amb fulles batents, d’una llum de bastiment aproximada de 

80x200cm 

124,81 2.596,05 

7.4 13U
 

Premarc d’envà per a porta de fusta de pi envernissada  28,09 365,17 

7.5 14U
 

Fulla batent per a portes de fusta de roure massissa de 

45mm de gruix, rebaixada amb plafons  

200,16 2.802,24 

7.6 1Ut
 

Subministrament i col·locació de portes d’entrada i de pas; 

inclòs els ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut 

llarg de llautó 

318,25 318,25 

 

8. INSTAL·LACIONS 

-Electricitat: 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.1 1 U Instal·lació elèctrica interior amb grau d’electrificació 

elevada 

4.588,29 4.588,29 

8.2 2 U
 

Llumenera d’emergència i senyalització amb làmpada 

incandescent de 120 fins a 175 lúmens, de 2h 

d’autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la 

paret 

62,27 124,54 

 

-Fontaneria i sanitaris: 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.3 1 U Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 

300L de capacitat, amb cubeta d’acer inoxidable i aïllament 

de poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions 

murals i connectats 

1.010,28 1.010,28 

8.5 1 U
 

Instal·lació de lampisteria interior  2.242,10 2.242,10 
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8.6 5 U
 

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb 

seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i 

alimentació incorporats, de color blanc, col·locat amb 

fixacions murals i connectat a la xarxa d’evacuació  

261,77 1.308,85 

8.7 5 U
 

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, 

mural, amb instal·lació muntada superficialment, amb tub 

d’enllaç incorporat de llautó cromat, amb entrada ½’ 

17,03 85,15 

8.8 5 U
 

Lavabo de porcellana vitrificada, d’amplària de 45 a 60cm, 

de color blanc, col·locat amb suports murals 

131,22 656,10 

8.9 4U Bidet de porcellana vitrificada, d’amplària de 35cm, de 

color blanc, col·locat amb suports murals  

84,61 338,44 

8.10 4 U Banyera de porcellana vitrificada de 150x60cm de 

dimensions, de color blanc 

186,82  747,28 

8.12 4 U Tub flexible per a banyera amb dues unions roscades de ½’ 

d’alumini anoditzat 

9,05 36,20 

8.13 4 U Bateria transfusora mescladora per a banyera, mural, 

encastada, de llautó cromat, amb dues entrades de ½’ i dues 

sortides, de ¾’ per a banyera i ½’ per a dutxa 

270,84 1.083,36 

8.14 5 U Aixeta mescladora per a aigüera, amb instal·lació muntada 

superficialment, de llautó cromat amb broc giratori de tub, 

amb dues entrades de maniguets 

74,68 373,40 

 

-ACS: 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.15 1 Ut Subministrament i instal·lació de captador solar tèrmic complet 

per a col·locació sobre teulada, format per dos captadors de 

dimensions 2033x1233x80mm, d’àrea total 2,51m
2
 

5.179,70 5.179,80 

 

-Climatització: 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.16 13U Radiadors tubulars de la casa Mitsubishi 72,59 943,67 
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-Ventilació i evacuació de fums: 

Nº Ud. Descripció  Import 

8.17 0,70m conductes realitzats “in situ” amb peces prefabricades d’acer 

galvanitzats totalment estancs i amb aïllament tèrmic, totalment 

homologats; inclòs el material de fixació de brides per a fixació als 

paraments 

18,77 13,14 

8.19 1 U Campana extractora de fums 1.000 1.000 

 

-Sanejament: 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.20 11,22m Desguàs d’aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de diàmetre 

50mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 

14,63 164,15 

8.21 49,23m
 

Subministrament i instal·lació de col·lector suspès de xarxa 

horitzontal de polipropilè de diàmetre 125mm i de 3,1mm 

d’espessor, amb un sistema d’unió a pressió per junta elàstica, 

fixat a sostres o murs mitjançant brides d’acer galvanitzat per a 

l’evacuació d’aigües residuals i/o pluvials 

6,99 344,12 

8.22 2,8m
 

Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d’aplicació B de 

diàmetre 110mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament 

amb brides 

6,50 18,20 

8.23 1Ut
 

Subministrament i instal·lació interior d’evacuació per a cuina 

amb dotació per aigüera, presa i aixeta de pas per rentavaixelles, 

realitzada amb canonada de polipropilè per la xarxa de desguàs 

que contenen l’evacuació dels aparells sanitaris amb el baixant, 

amb els diàmetres necessaris per a cada punt de servei; inclòs p/p 

de derivacions individuals, connexions, accessoris i elements de 

subjecció 

51,62 51,62 

8.24 2Ut
 

Subministrament i instal·lació interior d’evacuació per bany amb 

dotació per wàter, lavabo senzill, banyera –realitzada amb 

canonada de polipropilè– per la xarxa de desguàs que connecten 

l’evacuació dels aparells sanitaris amb el baixant, amb els 

diàmetres necessaris per cada punt de servei; inclòs p/p de 

derivacions individuals, connexions, accessoris i elements de 

86,03 172,06 
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subjecció  

8.25 1U Tub d’acer negre sense soldadura de diàmetre nominal ½”,  roscat, 

amb grau de dificultat alta i col·locat superficialment 

14,24 14,24 

8.26 1Ut Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90cm i 60cm de 

fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10cm, arrebossada 

amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 

1665L i lliscada interiorment 

184,75 184,75 

8.27 1Ut Instal·lació de fossa sèptica 650,85 650,85 

 

9. EQUIPAMENTS 

Nº Ud. Descripció Preu Import 

8.28 7,54m
2 

Taulell de pedra natural granítica nacional de 20mm de gruix, de 

270cm de llargària col·locat sobre suport mural de la cuina i 

encastat al parament  

156,19 1.177,67 

8.29 3U Formació de forat sobre taulell de pedra natural amb el cantell 

interior polit per a encastar aparells sanitaris 

170,28 510,84 

8.30 2,40m
 

Armaris alts per a la cuina, de qualitat mitjana 148,39 356,14 

8.31 6m
 

Armaris baixos per a la cuina, de qualitat mitjana 211,55 1.269,30 

8.32 1U
 

Cremadors elèctrics de 4 focs  365,63 365,63 

8.33 1U
 

Cremadors elèctrics de 6 focs  612,84 612,84 

8.34 1U
 

Forn elèctric 511 511 

8.35 1U Rentaplats elèctric industrial 901,52 901,52 

8.36 3U Nevera elèctrica industrial 715,50 2.146,50 

8.37 3U Microones elèctric 270,45 811,35 

8.38 4U Llits matrimoni de 190x150cm de dimensions 149,99 599,96 

3.39 1U Barra de bar de 450x40cm amb tamborets  124,77 124,77 

8.40 4U Taules de bar de 90x90cm de dimensions i les cadires respectives 74,50 298 

8.41 4U Taula de menjador de 90x90cm de dimensions i les cadires 

respectives 

94,99 379,96 

8.42 1U Taula de 160x40cm de recepció amb butaca 111,52 111,52 
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CAPÍTOL IMPORT 

1. TREBALLS PREVIS, ENDERROCS 

I MOVIMENT DE TERRES 

14.995,95€ 

2. ESTRUCTURA i FONEMENTACIÓ 17.419,96€ 

3. COBERTA 26.694,31€ 

4. ACABATS 18.656,16€ 

5. PAVIMENTS 8.952,16€ 

6. PARTICIONS INTERIORS 529,92€ 

7. FUSTERIA 9.498,58€ 

8. INSTAL·LACIONS 21.330,49€ 

-Electricitat 4.712,83 

-Fontaneria i sanitaris 7.881,16 

-ACS 5.179,70 

-Climatització 943,67 

-Ventilació i evacuació de fums 1.013,14 

-Sanejament 1.599,99 

9. EQUIPAMENTS 9.717€ 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 

MATERIAL 

127.794,53€ 

19% CGE i BI 24.280,96€ 

PRESSUPOST D’EMPRESA 152.075,49€ 

TOTAL (IVA 16%) 176.407,57€ 

 

Tenint en compte les tres construccions i les actuacions pertinents que hem considerat, el 

pressupost inicial que haurem d’invertir per a dur a terme la intervenció serà de 585.175,82€. 

Així, amb la superfície construïda, tenim una repercussió del metre quadrat de 1.324,05€/m
2
.  

Ara bé, un projecte com el que hem d’executar, amb característiques tals com que potencien 

la conservació i la millora del patrimoni rural, generen activitat econòmica i promoció a la 

zona, fomenten activitats turístiques, recuperen l’arquitectura tradicional i comporten una 

inversió superior als 40.000€, la Generalitat de Catalunya mitjançant el projecte Leader 

subvenciona el 35% de l’activitat. Així doncs, la quantitat monetària que haurem de preveure 

per a poder engegar el projecte serà, pel cap baix, de 380.364,28€.  
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3.       CONCLUSIONS  

En primer lloc, ens agradaria dir que aquest Treball de Final de Grau que ens ocupa ens ha 

permès conèixer i patir de primera mà com n’arriba a ser de complex i dificultós 

interrelacionar tot un seguit de factors constructius que sempre havíem après a encarar per 

separat.  

Com a conclusions en el sentit estricte de la paraula, podem extreure que les actuacions en 

referència al nombre de patologies trobades que s’han de dur a terme són nombroses però que 

la gran majoria no comporten un problema estructural i, per tant, podrem dur a terme la 

intervenció i executar amb èxit el nostre propòsit. També veiem que malgrat el pressupost que 

comporta realitzar-les sigui elevat, la repercussió d’euros el metre quadrat és un valor adient 

rondant a la xifra establerta dels 1000€/m
2
.  

També hem pogut veure que el sistema emprat per a condicionar els edificis d’instal·lacions 

adients per a la sostenibilitat mediambiental són únicament la disposició de plaques solars, 

que aniran subjectades a la coberta de manera que tampoc afecti a la visió paisatgística. 

Seguint en la línia de les instal·lacions, degut a que no disposem de cap tipus de xarxa pública 

de condicionaments i serveis, haurem de demanar a la companyia pertinent que ens allargui 

l’escomesa de cada tipus d’instal·lació per arribar a subministrar el nostre complex. És un 

valor econòmic afegit que incrementarà el pressupost i que alterarà l’entorn, però és la manera 

de subministrar. Apart d’aquestes que ens subministren la companyia, també haurem de 

preveure les instal·lacions de protecció al foc i disposar de parallamps.  

Finalment, voldríem comentar que no s’ha efectuat cap piscina i que s’ha modificat la 

categoria del complex hoteler degut a les característiques i entrebancs que hem descobert a 

mesura que anàvem endinsant-nos en la projecció pròpiament dita.  

Així les coses, el projecte en sí, en tant a l’ús que se li vol donar com als paràmetres de 

seguretat, durabilitat, salubritat i ornament necessaris, un cop realitzada la proposta 

d’intervenció podrem arribar a afirmar que és totalment viable.  
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1     CÀLCULS 

 

 EDIFICI PRINCIPAL: 

Cimentació: 

Primer de tot, malgrat que hem dit que no realitzarem cap tipus d’intervenció als fonaments 

existents, haurem de comprovar que suporti les noves càrregues per al nou ús.  

A l’amplada actual de 0,9 metres li haurem de sumar 0,15m a banda i banda, per aconseguir la 

superfície de contacte de la cimentació. 

0,9 + 0,15 + 0,15= 1,2m  

 

Superfície de contacte: 1,2m x 1m= 1,2m
2 

= 12000cm
2
  

A continuació, realitzarem el càlcul de les accions i pesos específics aparents de tots  els 

elements constructius de l’edificació, a partir de les taules de l’annex C del DB-SE-AE, per tal 

de conèixer quines càrregues arriben als fonaments en qüestió: 

 

Mur de maçoneria amb morter de gres= 24KN/m
3 
 

Q lineal= 0,5m x 6,17m x 24KN/m
3
= 74,04KN/m 

Majorada= 74,04 KN/m x 1,35= 99,895 KN/m 
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La taula adjunta ens proporciona el pres propi d’un forjat unidireccional amb gruix inferior a 

30 cm, és a dir, tipologia que ens interessa a nosaltres, així com també el de la coberta adient. 

Però, el fet de ja tenir el pes propi exacte a partir dels càlculs efectuats en els càlculs 

corresponents a l’estructura horitzontal, utilitzarem el valor obtingut.   

Forjat unidireccional de (17+5)*70= 2,53KN/m
2
 
 
  

Q lineal= 3,4m x 2,53KN/m
2
= 8,65 KN/m 

Q lineal= 3,26m x 2,53KN/m
2
= 8,25 KN/m 

Q lineal= 2,05m x 2,53KN/m
2
= 5,19 KN/m 

Q lineal= 3,65m x 2,53KN/m
2
= 9,23 KN/m 

 

Coberta amb aïllant + llistons + teules àrabs= 4,21KN/m
2  
 

 Q lineal= 3,4m x 4,21KN/m
2
= 14,31 KN/m 

 Q lineal= 3,26m x 4,21KN/m
2
= 13,73 KN/m 

Q lineal TOTAL= 99,95 + 8,65 + 8,25 + 5,19 + 9,23 + 14,31 + 13,73= 159,31 KN/m = 15931 

Kg/m 

 

Comprovació:  

 

Tenint en compte la càrrega lineal total i que la tensió admissible del terreny és 2,5Kg/cm
2
,  

 = 1,33Kg/cm
2

 2,5Kg/cm
2
  COMPLEIX.  
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- Llosa de l’escala: 

El fet d’haver de realitzar l’escala exterior en forma d’L, de formigó armat (HA-25) amb 18 

cm de gruix birecolzada a les parets de càrrega, comporta haver d’executar una llosa d’escala, 

la qual s’haurà de dimensionar i calcular l’armadura necessària.  

Càlcul de càrregues: 

Pes propi de la llosa= 1m x 1m x 0,18m x 2500Kg/cm
3
= 450Kg/m 

Pes propi del paviment i l’esglaonat= 1m x 100Kg/m
2
= 100Kg/m  

 

Sobrecàrrega d’ús= 1m x 300Kg/m
2
= 300Kg/m 

 

Sobrecàrrega de neu= 1m x 80Kg/m
2
= 80Kg/m 

Càrrega TOTAL= 450 + 100 + 300 + 80 = 930Kg/m = 9’3KN/m
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Càlcul de moments i tallants: 

Primer tram de les escales: 

Moment màxim=  =  = 25,35mKN 

Càrrega màxima=  =  = 21,72KN 

Segon tram de les escales: 

Moment màxim=  =  = 10,18mKN 

Càrrega màxima=  =  = 13,76KN 

Ens quedarem amb els valors més desfavorables i gràcies a la taula de Jiménez Montonya i 

sabent el cantell i el tipus de formigó armat, trobarem les capacitats mecàniques d’acer 

necessàries; que, al seu temps, entrarem a les taules d’acer i, d’aquesta manera aconseguirem 

els diàmetres de l’armat principal. Tenint en compte que l’armadura transversal és un 30% de 

la principal, un cop obtinguda aquesta última també tindrem la primera. D’altra banda, també 

hem de saber que l’armat a tracció és un 1’8‰.  

Amb 20mKN; A x fyd= 165KN x 1m= 165KN 5 Ø10= 170,70KN 

Armat mínim a tracció = 1,8‰ x (1000 x 180)= 324KN  Armat=   10 Ø10= 341,50KN 

                                    7 Ø12= 344,2KN 

Armat transversal= 30% x 341,5KN= 102,45KN  Armat= 5 Ø8 

A continuació, haurem de realitzar la comprovació a tallant a partir de l’esgotament a 

compressió de l’ànima. 

Vrd≤Vu1 

Vrd≤Vu2 

Vrd = 21,72KN 
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Vu1 = 0,30 x fcd x bo x d= 0,30 x  x 1 x (180-25-5)= 750KN 

Per tant, podem veure que Vrd ≤ Vu1 amb escreix OK 

Vcu= 0,10 x ξ x (100 x ρ1 x fck)
1/3

 x bo x d 

ξ = 1 +  = 1 +  = 2,15            

ρ1=  =  = 5,23 x 10
-3 

 Vcu=0,10 x 2,15 x (100 x 5,23x10
-3 

x 25)
1/3 

x 1000 x 150= 75.976,09N= 78,98KN 

Així les coses, en tant que el formigó absorbeix el tallant de càlcul també en escreix (21,72  

78,98KN ) no caldrà seguir amb la comprovació.  

I en conclusió, tenim un armat principal inferior de 10Ø10, per quantia mínima cada 

200mm, un armat transversal perpendicular a la principal de 5Ø10 cada 200mm i un 

armat per a ancoratges de 10Ø10 cada 200mm.  

- Sabata de la llosa de l’escala: 

  

On:                          

2,5Kg/cm x  = 24,5N/cm
2
 

N=  x càrrega=(  ) x 9,3 KN/m= 19,90KN= 19.902N 

   A= 6.480,25cm
2 

= 80,50cm 

Tenint en compte que ens surt una sabata quadrada de 80,50cm de costat, l’arrodonirem a 

90x90cm.   
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- Sabata pilar metàl·lic d’estintolament: 

  

On:                                      

2,5Kg/cm x  = 24,5N/cm
2
 

N=  x càrrega=(  +  ) x 1.561,24 KN/cm= 523.795,35N 

   A= 21.379,40cm
2 

= 146,22cm 

Tenint en compte que ens surt una sabata quadrada de 146,22cm de costat, l’arrodonirem a 

150x 150cm.  

Pel que fa a l’armat, pressuposem en primer lloc un diàmetre del 16 i amb la fórmula de l’àrea 

del cercle.  

A= = = 80,42KN (aguanta l’acer) 

                                   = 6,51 

L’axil que tenim és de 523.795,35N= 523,79KN 

Arrodonim aquest valor a un nombre sencer, que seran els rodons que necessitarem; per tant, 

veiem que caldrà 7Ø16mm. 

A continuació, haurem de calcular la separació d’eixos a partir de la següent fórmula: 

Se= =  = 22,4cm 

Degut a que no podem demanar als obrers una separació en decimals, haurem d’arrodonir el 

valor a la baixa, de manera que sigui més restrictiu 20cm 

20cm x 7rodons= 140cm com que tenim una base de 150cm, ens comportarà haver de 

realitzar unes separacions variables, per tant, afegim un rodó de més 8Ø16mm.  
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A partir d’aquesta solució, haurem de comprovar la Asmin, sabent que Asmin<Arodons: 

 0,0009 x 1500 x 1000= 1.350mm
2
 

                  1.350mm
2
 < 1.608,48 mm

2
OK 

Dels 8Ø16mm extraiem: 8 x 201,06mm
2
= 1.608,48mm

2 

La longitud d’ancoratge es realitzarà mitjançant la fórmula: 

IbI = coeficient amb formigó 25 i acer 500 x Ø
2
= 1,5 x 16

2
= 384mm= 38,4cm arrodonim a 

40cm. 

També ens falta conèixer el cantell del fonament en qüestió, que suposarem de primer 80cm i 

comprovarem a partir de la fórmula següent: 

;  0,53  4  OK! 

Per tant, ara sí que podem dir que les dimensions de la sabata és de 150x150x80cm.  

Finalment, només restarà calcular les dimensions de la placa d’ancoratge, la qual transmet les 

càrregues a la placa d’ancoratge que les transmet al terreny.  

C ≤   

On: 

T= 15mm 

fjd= Bj x Kj x fck ≤ 3,3 fcd 

Bj =                                

Kj=  =  = 3,65 < 5 Ok 

fck=25N/mm 
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  x 3,65 x 25 = 60,83 ≤ 3,3 fcd  60,83 > 55  55 

 C ≤  = 15 x  = 18,46mm (la distància entre la placa i el perfil) 

bef= 2 x c + tfHEB= 2 x 18,46 + 19= 55,92mm 

tef= 2 x c + bHEB= 2 x 18,46 + 300= 336,42mm 

Escala exterior:  

Pel que fa a la realització de l’escala, caldrà calcular el número d’esgraons que hem 

d’executar per a salvar l’altura existent i conèixer les dimensions de les petges i les 

contrapetges.  

Altura= 3,1m 

                         =  = 17,22  18 esglaons 

La mesura ideal de la contrapetja és 0,18m 

Contrapetja:  = 0,176m = 17,65cm 

2Contrapetja + 1Pertja= 64cm  2x17,6 + 1Petja= 64cm Petja= 28,8cm 

Estructura vertical: 

- Apuntalament: 

A l’hora d’actuar en l’extracció dels forjats, degut a que els nusos rígids que generaven dits 

forjats i la façana passen a ser lliures i, en conseqüència, la deformada serà diferent a la que 

teníem a l’origen. És per això, que haurem de comprovar si aquesta deformada serà prou 

considerable per a què s’hagi d’apuntalar la façana durant la intervenció. 

qe= qb · ce · cp 

qb= 0,5KN/m
2
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ce=Taula 3.4. tenint en compte que el grau d’aspror és III i l’altura és de 8,4mInterpolar   

2,25 

 

cp=  =   = 0,5 (pressió i succió)  

 qe= qb · ce · cp = 0,5 x 2,25 x 0,5= 0,56 

0,56 x (8,5 x 17)= 80,92 KN/m
2 

80,92KN/m
2
 x 8,5m= 687,82KNm  

El resultat anterior, corresponent al moment provocat per la força puntual al mig de la façana, 

el multiplicarem pel tant per cent que ens faciliten les diferents obertures les quals no 

representen cap repercussió: 

687,82KNm -(25% x 687,82)= 515,87KNm 

La càrrega de la façana és igual al producte del pes propi de la maçoneria pel volum de la 

façana, restant el tant per cent de la repercussió procedent de les obertures: 

24KN/m
3
 x (17x0,5x8,5m) – (25% x 72,25) = 1.715,94KN 

A continuació, haurem de calcular el moment d’aquesta força a partir del punt del bolcament. 

1.715,94KN x 0,25m= 428,99KNm 

Els valors calculats anteriorment són els moments estabilitzadors (428,99) i els 

desestabilitzadors (515,87) que poden provocar la cessió de la façana; però per saber-ho del 

cert haurem d’aplicar la fórmula següent: 
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 ≥ 2   = 0,83  NO 

En conseqüència, haurem de buscar una solució per tal d’apuntalar la façana perquè no pateixi 

durant l’actuació. Aquest tipus d’apuntalament consistirà en executar un bloc de formigó 

d’unes dimensions de 2x3x1m situat simètricament a la façana per tal de no provocar torsions, 

al qual s’ancoraran uns perfils que subjectaran, al seu temps, la façana per la part interior i 

exterior. 

Dos blocs de formigó de 2x3x1m= 12m
3
 

12m
3
 x densitat del formigó= 12m

3
 x 2350Kg/m

3 
= 28.200Kg  28.200Kg x 9,8= 276.360N= 

276,36KN 

276,36 x 3m= 829,08KNm  Moment estabilitzador 

Els dos moments estabilitzadors que tenim els sumem per a obtenir el moment estabilitzador 

total 428,99KNm + 829,08KNm= 1.258,07KNm  

 ≥ 2   = 2,44 ≥ 2  OK 

Podem veure que, finalment, la solució dels dos bloc de formigó per a la façana de 3 x 2 x 

1m serà totalment vàlida.  

- Estintolament: 

Per a substituir la paret de càrrega de la planta baixa haurem de recolzar les jàsseres 

metàl·liques sobre el pilar metàl·lic HEB-300 i encastades als murs de tancament. 

L’estructura s’ha de dimensionar com un pòrtic amb nusos rígids per tal de que el pilar ajudi a 

aguantar part del moment a la biga, i d’aquesta manera, aquesta no ha de suportar tanta 

càrrega. També s’ha de tenir en compte que el sistema matricial es basa amb la rigidesa dels 

nusos i de les barres, per tant, els esforços de cada pòrtic varien depenent de la dimensió de 

les bigues i els pilars que s’utilitzin. És per aquest motiu que s’ha predimensionat l’estructura 

i hem introduït al Wineva els esforços a partir d’aquesta suposició. Posteriorment s’han hagut 

de variar i segons el dimensionament s’han hagut de canviar per altres perfils; fet que ha 

comportat una variació en els esforços i hem hagut de repetir el procés amb els nous esforços 
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obtinguts. Finalment, s’han obtingut uns valors de perfils d’acer que concorda amb els 

esforços que ha d’aguantar cadascun i, per tant, els esforços que hi ha a continuació són els 

definitius amb l’estructura definitiva ja dimensionada.  
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Abans de mostrar el càlcul dels diferents elements s’ha determinat els coeficients de rigidesa 

dels nusos mitjançant el coeficient d’elasticitat de l’acer, les longituds de barres i pilars i les 

inèrcies de les bigues. La metodologia emprada per tal d’obtenir els valors és la següent: 

 

N1=   

Sent K= , Kc= coeficient de rigidesa de la pròpia barra, K1= coeficient de rigidesa de la 

barra superior, K11, K12= coeficient de rigidesa de les barres laterals.  

Nus 1= 0,0470 

Nus 2= 0,0754      Valors que utilitzarem més endavant.  

Nus 3= 0,0374 

El tipus de biga, per tal de facilitar l’execució i estar sempre pel costat de la seguretat, serà la 

més desfavorable i s’utilitzarà la mateixa tipologia en els dos trams.  

Per a poder dimensionar la biga haurem de determinar el moment flector màxim, que com 

hem vist gràcies als diagrames del Wineva és 144,23KNm. A continuació, segons la taula 4.1 

del CTE-DB-SE-A, establirem les característiques dels nostres perfils.  
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I com a dada de partida tenim que σadm= 275/1,05= 261,9N/mm
2
= 261900KN/m

2
 

Un cop definida la tensió de límit elàstic de la nostra biga, es faran les comprovacions 

pertinents, ja sigui a nivell secció, de deformació i fletxa com a nivell de barra.  

Comprovació a nivell de secció: 

 ≤1 

Degut a que tenim My=  144,23KNm i N= 54,24KN optem per a menysprear l’axil ja que 

aquest no jugarà un paper important en comparació al moment.  

Wpl=  =  = 0,0005507m
3
= 550706,38mm

3 

Si introduïm aquest valor als promptuaris, ens dona una biga HEB 200.  

A continuació, prenent aquesta biga de referència, hauríem de fer la comprovació a 

deformació i fletxa tenint present que ho compararem amb els valors obtinguts a partir del 

Wineva així com també es tindrà en compte la limitació de L/500, que ens imposa la 

normativa.  

Tram 1:  

= 7,2mm > 2mm de deformació. Ens entra dins del límit.  
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Tram 2: 

= 6,6mm > 1,3mm de deformació. Ens entra dins del límit.  

Comprovació a nivell de barra: 

 + Ky +  

Per a efectuar aquesta operació utilitzarem els valors de les rigideses dels nusos que està unida 

a la barra amb el moment més desfavorable –nus 2= 0,0754–. 

  ;  

OK 

LK= β x L = 1,039 x 3,6= 3,74m  

On LK és la longitud de vinclament.  

Ara bé, també necessitarem conèixer la resta de valors: 

 = 0,9 [ja que es tracta d’un pòrtic sense arriostrar] 

XLT =  ≤ 1; per tant, comporta diferents càlculs previs: 

ΦLT= 0,5 x [1 + αLT
*
 x (λLT – 0,2) + λLT

2
] 

αLT
*
= a partir de la taula 6.6  

 

λLT =  )= 0,889 
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               ΦLT= 0,5 x [1 + αLT
*
 x (λLT – 0,2) + λLT

2
]= 1,013 

XLT =  = 0,667 ≤ 1 OK 

Així les coses, veiem que la biga HEB 200 compleix totes les comprovacions, pel que podem 

concloure que utilitzarem aquest tipus en els dos trams necessaris. Aquest pilar requereix una 

sabata, que ja hem calculat a l’apartat de cimentació.  

Estructura horitzontal: 

- Forjat unidireccional: 

A partir de la taula C.3 del CTE-DB- i, sabent que l’ús del forjat serà de la vivenda de la 

família regent, obtindrem els valors següents: 

Pes propi: ? 

Pes paviment: 1KN/m
2
  [Taula C.3 de paviment de terrazo sobre morter, arrodonit del 

0,80KN/m
2
] 

Sobrecàrrega d’ús: 2KN/m
2 

[Taula 3.1 de paviment de terrazo sobre morter, arrodonit del 

0,80KN/m
2
] 

Sobrecàrrega envans: 0,15KN/m
2
 [A partir de les característiques de la casa comercial de la 

proposta] 
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Per tal de dimensionar el forjat utilitzarem el mètode simplificat EHE-08, la qual cosa ens 

proporcionarà el seu cantell (amb la capa de compressió inclosa) i el tipus de bigueta de 

semiresistent.  

El fet de que es tracti d’un tram extrem sense voladís, comporta que tinguem la següent 

fórmula: 

M1= (1,5 - )·q1· L1
2
 

Aquest moment flector es calcularà un cop s’hagi realitzat l’estudi pertinent als forjats que 

disposen d’una llum inferior als 7 metres i d’una sobrecàrrega d’ús inferior als 4KN/m
2
; com 

és el nostre cas.  

hmin ≥ δ1 · δ2 ·  

Per realitzar aquesta fórmula, requerim buscar la resta de valors. 

δ1=   

q= càrrega total a partir del pes propi del forjat i dels valors trobats anteriorment a partir de les 

diferents taules. El pes propi del forjat= 2,53KN/m
2
 ja que hem pressuposat un forjat de 

(17+5)*70 de model T-12 dels Prefabricados Lomar. 
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q= 2,53 + 2 + 1 + 0,15= 5,68KN/m
2 

                    δ1=  =  = 0,81 

δ1=        

δ2= )
1/4

                        

Tenint en compte que la L és la llum més desfavorable d’entre els dos trams existents  

 δ2= )
1/4

 = 0,88 

C= 23 
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hmin ≥ δ1 · δ2 ·  = 0,81 x 0,88 x  = 0,112m  22cm ≥ 11,2cm OK 

M1= (1,5 - )·q1· L1
2       

    

              

q1= càrrega majorada= 1,35 x (2,53 + 1) + 1,5 x (2 + 0,15)= 7,99KN/m
2
 

M1= (1,5 - )·q1· L
2
 = (1,5 -  x 7,99 x 3,6

2
= 8,88mKN/m 

El moment flector l’entrarem a la taula de la flexió positiva del forjat (17+5)*70 de la mateixa 

casa comercial de Prefabricados Lomar i trobarem el tipus de bigueta. 

 

El mateix valor i el resultant d’aplicar-li el 25% als extrems els entrarem a la taula de flexió 

negativa per un acer B500 i secció tipus per tal de conèixer l’armat. 

M1= 8,88mKN/m 

25% 8,88= 2,22mKN/m 
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En resum, el forjat unidireccional constarà de biguetes tipus T-12-1 i un armat de 1Ø8 als 

extrems i 2Ø8 a la part central del forjat.  

- Coberta: 

Hem de dir que la coberta l’executarem mitjançant amb un forjat com el que acabem de 

dimensionar i per damunt es col·locaran els envanets on es disposarà el tauler de fusta amb 

l’aïllament i les teules.  

qe= qb · ce · cp 

qb= 0,5KN/m
2
 

ce=Taula 3.4. tenint en compte que el grau d’aspror és III i l’altura és de 8,4mInterpolar  

2,25 
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cp i cs, coeficient de pressió i succió tenint en compte el tipus de coberta semblant a la ens 

proporciona l’apartat 7 de l’annex D i els 30 graus de la pendent així com l’àrea superior o 

igual a 10m
2
.  

 

cp= +0,53 

cs= 0,58 

qe= qb · ce · cp = 0,50 x 2,25 x 0,53= 0,59 

Instal·lacions: 

- Electricitat: 

Hem dimensionat tots els elements sense tenir en compte la previsió de càrregues i per 

tant, s’ha escollit el seu tamany mitjançant els valors mínims que marca la normativa o 

valors per sobre d’aquests. 
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Seguidament s’aniran descrivint les diferents parts de d’instal·lació que es van trobant en 

ordre de exterior-interior de l’edifici.  

1. Escomesa (BT 07-BT 11):  

És la part de la instal·lació de la xarxa de distribució que alimenta la caixa general de 

protecció. Hi han diferents tipologies d’escomeses (el nostre cas es tracta d’una escomesa 

enterrada): 

 

Els conductors del cables són de coure amb un aïllament apropiat de compostos polimèrics. 

Apart estaran protegits contra la corrosió que pugui provocar el terreny on s’instal·lin i 

tindran una resistència mecànica suficient per a poder suportar els esforços mecànics que 

puguin estar sotmesos. La tensió assignada dels cables no serà inferior a 0,6/1kv. La secció 

serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, la secció no serà 

inferior a 6mm2 (per a conductors de coure). 

2. Caixa general de protecció (BT-13) 

És la caixa situada en façana que inclou els elements de protecció de la línia general de 

alimentació. S’ha de tenir en compte que la intensitat del fusibles de la CGP ha de ser més 

baixa que la intensitat màxima admissible de la LGA i més alta que la intensitat màxima de 

l’edifici. La CGP utilitzada en aquest edifici és del tipus CGP-9-160A ja que té una entrada 

subterrània deguda a la situació de l’escomesa i una sortida aèria de la LGA. 
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Un resum amb les principals característiques és el següent: 

 

3. Línia general d’alimentació (BT-14): 

És l’encarregada d’enllaçar la CGP amb la centralització de comptadors. El traçat serà el 

més recte possible, anant per a zones d’ús comú. Els conductors a utilitzar (tres de fase i un 

de neutre) són de coure, unipolars i aïllats, sent la seva tensió assignada igual o superior a 

0,6/1kV. La secció mínima que tindrà serà de 10mm2 com a mínim i la línia no haurà de ser 

propagadora d’incendis i amb una emissió de fum i opacitat reduïda. La màxima caiguda de 

tensió permesa serà 0,5%. 

En aquest projecte la LGA està subjectada al fals sostre. S’ha intentat que el seu recorregut 

sigui el més recte possible però degut a la geometria del conjunt de planta baixa s’ha agut de 

fer una petita curvatura. Un resum de les principals característiques són les següents: 
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4. Interruptor general de maniobra (BT-16) 

La seva missió és deixar fora de servei en cas de necessitat la totalitat dels comptadors. S’ha 

d’instal·lar una evolvent doble de doble aïllament independent que contindrà un interruptor 

de tall omnipolar (d’obertura en càrrega) i que garanteixi que el neutre no sigui tallat abans 

que els altres pols. 

És obligatori en cas de concentració de més de dos usuaris. A més a més, en cas de previsió 

de càrregues de menys de 90 KW s’utilitzarà un IGM de 160 A i en cas d’una previsió de 

càrregues d’entre 90 i 150 KW s’utilitzarà un de 250 A. 

5. Centralitzador de comptadors (BT-16): 

Es col·locaran de forma concentrada en un o més d’un lloc. Nosaltres els col·locarem a 

l’espai reservat per instal·lacions en un armari ja que el nombre de comptadors és igual o 

menor de 16 es poden disposar en un armari; si no fos així s’hauria de fer servir un local.  

6. Derivació individual (BT-15) 

És la part de la instal·lació elèctrica que partint dels comptadors subministra energia 

elèctrica a cada usuari, que haurà de complir les següents característiques: 
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Les mides del conducte d’obra són aproximades. Els conductors utilitzats són de coure 

unipolars amb una tensió assignada de 450/750V. La secció mínima és de 6mm2 per als 

cables polars, neutre i de protecció i 1,5 mm2 per al cable de comandament. 

7. Dispositius generals de comandament i protecció (BT 17) 

Es situaran el més a prop possible al punt d’entrada de la derivació individual. A la 

vivenda, s’han de situar al costat de la porta d’entrada. Un resum de les característiques 

necessàries són els següents: 

 

8. Instal·lació interior (BT 25) 

La instal·lació té un grau d’electrificació elevada de 9200W, però com que fins a 14000W es 

pot subministrar amb un sistema monofàsic, els comptadors es poden seguir comptant com a 

monofàsics. S’ha intentat complir la normativa el més estrictament possible seguint la taula 

adjunta: 
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Com a mínim s’han col·locat aquests punts elèctrics però en algun cas, es pot arribar a 

superar aquest nombre per a poder donar més comoditat als propis usuaris. En la següent 

taula es poden veure el nombre de punts possibles per a cada circuits i el nom dels diferents 

circuits (en la vivenda hi han el C1, C2, C3, C4, C5 i C10). 
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- Telecomunicacions: 

Es tracta d’un edifici que consta de plantes amb usos diferents: dos habitacions i una sala 

polivalent a la planta baixa i una vivenda a la de dalt.  

Primer de tot, per a poder calcular i dimensionar cadascuna dels components que engloben la 

instal·lació, haurem de calcular el nombre de PAUS (punts d’accés de l’usuari) sabent que el 

valor que obtindrem correspon al número d’habitacions, vivendes i recintes que disposa 

l’edifici, els quals requereixen d’aquesta instal·lació. Per tant, veiem que tenim: 

1 vivendes + 2 habitacions + 1 sala polivalent= 4 PAUS  

Aquest valor ens condicionarà tots els elements. Per a especificar-ho d’una manera clara i 

entenedora dimensionarem i calcularem els números de cables que necessitarem seguint 

l’ordre que segueix la instal·lació des de l’escomesa de la xarxa de distribució fins a la presa 

de cada vivenda individual. 

1. Arqueta d’entrada:  

  

Degut a que tenim tan sols 4 PAU’s, un valor que no arriba al 20, l’arqueta d’entrada haurà de 

tenir unes dimensions de 400x400x600mm.  

2. Canalització externa:  

 

Aquest tub haurà de ser d’un diàmetre de 63mm, amb la paret llisa. Per a saber de quants 

conductes caldrà disposar, haurem de tornar a fixar-nos amb els punts d’accés de l’usuari. 
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Veiem, doncs, que tindrem tres conductes, 1 dels quals seran TB + RDSI, 1 de TLCA i 1 de 

reserva.  

3. Arqueta de registre: 

Les dimensions seran de 400x400x400mm. 

4. Recinte d’instal·lació de telecomunicació únic (RITU): 

  

Per tant, les dimensions del recinte situat a l’espai destinat a instal·lacions i bugaderia de la 

planta baixa serà de 2000x1000x500mm. Ara bé, també seria important dir que hauran de ser 

registrables i per això tindran una porta tancada amb clau com que disposaran d’una 

canalització elèctrica de 2x6+ T amb magnetotèrmic de 25A per a poder tenir una 

il·luminació de com a mínims 300 lux i hauran d’estar ventilats. 

Com ja hem comentat a la proposta d’intervenció, hem col·locat un RITU en lloc del RITI i 

RITS ja que les característiques que proporciona l’edifici al respecte s’adeqüen a la perfecció 

en les que s’utilitzen en la col·locació del Recinte d’instal·lació de telecomunicació únic  

(edificis unifamiliars, edificis de PB+3 com a màxim i amb un nombre inferior o igual a 10 

PAU’s).  

5. Canalització principal:  

 

En aquest cas el nombre de tubs seran cinc i de diàmetre 50mm. La nostra canalització 

principal anirà sota el paviment de la planta baixa fins arribar als punts finals de la mateixa o 
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al conducte tècnic d’obra que comunica les dues plantes existents.  Aquest conducte  d’obra, 

al seu temps i segons el Codi Tècnic, haurà de ser també registrable.  

6. Registre secundari: 

 

Les dimensions seran de 450x450x150mm i anirà just al principi de començar la canalització 

secundària als diferents plantes tipus.  

7. Canalització secundària: 

Sabent que hi ha 3 tubs de diàmetre 25mm per cada PAU, i que a la planta superior només hi 

ha la vivenda de la família que regenta l’hotel (1PAU), podem concloure que hi passaran 3 

tubs corrugats o llisos.  

8. Registre de terminació de xarxa: 

 TB + RDSI: 100x170x40mm 

 RTV: Caixa o registre de 200x300x60mm 

 TLCA+SAFI: Caixa o registre de 200x300x40mm 

És essencial comentar que pel que fa a la vivenda, en aquest punt s’ha de preveure abastir un 

dormitori i un menjador/cuina; l’altre dormitori tindrà un punt de reserva. A la planta baixa, 

però, cada habitació i la sala polivalent disposarà del seu registre de terminació de xarxa.  

9. Canalització interior d’usuari:  

Tindrem 1 tub de 20mm de diàmetre per cada registre de presa; per tant, a l’inici del 

recorregut tindrem 2 tubs –amb tres cables de registres de presa– i a mesura que vagin 

arribant a la presa tindrem tants cables menys com els que hem disposat per arribar al punt de 

presa en qüestió.  

10. Registres de presa: 
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A les vivendes en tenim 3 (TV, Telèfon i TLCA) i com hem comentat anteriorment, aquests 

aniran disposats per cada 2 estances o fracció, sempre excloent els banys i els trasters. L’altra 

habitació existent a la planta superior anirà amb un punt de reserva.  

- Ventilació i evacuació de fums: 

Els sistemes de ventilació hauran de garantir que es renovi l’aire mitjançant l’entrada d’aire 

exterior i l’extracció d’aquest quan ja ha recorregut tot l’habitatge. Així s’assegurarà la 

qualitat d’aire interior dels edificis amb els sistemes de ventilació pertinents. Paral·lelament, 

es determinarà l’evacuació de productes de combustió com serien els de les calderes. Per tot 

l’esmentat, haurem de realitzar la previsió d’espais per a la implantació dels conductes 

d’evacuació de gasos procedents de combustió i cocció. 

Planta Baixa: 

-1 Habitació doble 

-1 Habitació doble 

-1 Sala polivalent 

Vivenda: 

-1 Habitació doble 

-1 Habitació individual 

- Cuina/Menjador 

- Rebedor 

Per a garantir que l’aire circuli des dels locals secs cap els humits hauran d’haver obertures 

d’admissió als menjadors/cuina i dormitoris; i als lavabos, per la seva part hauran de haver 

obertures d’extracció. En les particions situades entre locals d’admissió i locals d’extracció 

s’hauran de disposar obertures de pas, les quals seran una escletxa a les portes. Cal dir que les 

obertures d’admissió que acabem de comentar es disposaran airejadors en la fusteria de 

les finestres. 
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SISTEMA RECINTE OCUPACI
Ó PER  
ZONES 

SUP. ÚLTIL 
(m2) 

RATI 
(l/s) 

Cabal mínim 
ventilació 

(l/s) 

Admissió 
 

Habitació doble 
1 

2 22,8 5 10 

Habitació doble 
2 

2 21,35 5 10 

Sala polivalent 7 46,7 3 21 
 41 

Extracció Bany H.D 1  - 5,64 15 15 
Bany H.D. 2 - 4,34 15 15 

Bany C.I - 2,48 15 15 
 45 

 

Així les coses, a partir de la taula de cabals mínims d’aire de ventilació (qv) que ens 

proporciona el CTE-DB-HS-3, dictaminarem el cabal assignat a cada sala existent. A partir 

d’aquí, podrem copsar que el cabal d’admissió i el d’extracció són lleugerament variat –a la 

vivenda la diferència és bastant significativa– per afavorir la circulació de l’aire dins de la 

vivenda. 

 

 

 

 

 

Planta Baixa: 
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Vivenda: 

 

 

D’altra banda, també tenim el sistema complementari i natural, és a dir, sistema de portes i 

finestres les quals són obertures que fan la funció d’admissió directes a l’exterior.  

- Seccions obertures admissió des de l’exterior (finestres): 

Planta Baixa: 

 

 

 

 

Vivenda: 

 

 

 

 

 

SISTEM

A 

RECINTE OCUPACI

Ó PER  

ZONES 

SUP. 

ÚLTIL 

(m
2
) 

RATI 

(l/s) 

Cabal mínim 

ventilació 

(l/s) Admissió 

 

 

Dormitori doble 2 11,12 5 10 

Dormitori 

individual 

1 5,04 5 5 

 15 
Extracció Menjador/Cuina - 18,02 2 36,04 

Bany 1 - 3,22 15 15 
 51,04 

LOCALS 

D’ADMISSIÓ 

Qva 

(l/s) 

SUP. 

AIREJADORS 

S=4 · qva 
Habitació doble 1 10 40 

Habitació doble 2 10 40 

Sala polivalent 

 

21 84 

LOCALS 

D’ADMISSIÓ 

Qva 

(l/s) 

SUP. 

AIREJADORS 

S=4 · qva 
Dormitori doble 10 40 
Dormitori individual 5 20 
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- Seccions obertures de pas (portes): 

Per a garantir la lliure circulació de l’aire entre estances es requeriran obertures sota les portes. 

La secció de cada escletxa segons l’estança la podem veure a continuació: 

Planta Baixa: 

 

 

 

 

 

Vivenda: 

 

 

 

 

 

- Seccions obertures d’extracció:  

Ja que com podem veure tots els banys de les habitacions de la planta baixa i el 

menjador/cuina de la vivenda tenen ventilació natural, no caldrà realitzar cap actuació al 

respecte. 

Finalment, només ens cal fer un esment a l’evacuació dels fums procedents de la combustió 

de la caldera, per la qual es disposarà una xemeneia de ventilació estanca fins la planta 

coberta.  

PORTA Qva 

(l/s) 

Smin=8 · qva 

Smin>70cm
2
 

Amplada de la 

porta (cm) 

Escletxa entre 

el full de la 

porta i el terra 

(cm) Habitació doble 1 10 80 80 1,14 
Habitació doble 2 5 70 80 1 

Sala polivalent 21 248      80 3,43 
Bany H.D. 1 15 120 80 1,71 

Bany H.D.2 15 120 80 1,71 
Bany C.I 15 120 80 1,71 

PORTA Qva 

(l/s) 

Smin=8 · qva 

Smin>70cm
2
 

Amplada de la 

porta (cm) 

Escletxa entre 

el full de la 

porta i el terra 

(cm) Dormitori doble 10 80   80 1,14 
Dormitori 

individual 

5 40 80 1 

  Cuina/ Menjador 36,04 288,32 80 3,66 
Bany 1 15 120 80 1,71 
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- Evacuació d’aigua: 

En primer lloc, parlarem de les residuals: 

 

 

Planta Baixa:                       1 WC: 4UD; Ø 100mm 

              2 Banys complets (Hab.)Unitats de descàrrega/element:    1 pica: 1UD; Ø40mm 

–ús privat–                               1 banyera: 3UD; Ø40mm 

                        1 bidet: 2UD; Ø32mm 

   

   

       1 WC:5UD; Ø100mm 

              Bany petit (Sala polivalent)Unitats de descàrrega/element:     

  –ús públic–              1 pica: 2UD; Ø40mm 
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Malgrat aquest esquema, podem veure que els banys complets d’ús privat amb cisterna, com 

és el nostre cas, es simplifiquen de manera que les unitats de descàrrega són 7UD i el 

diàmetre global és de 100mm.  

 

Vivenda: 

                                                                                                        1 WC: 5UD; Ø100mm 

            Bany petit (Vivenda) Unitats de descàrrega/element:    1 pica: 1UD; Ø32mm 

  –ús privat–                          1 dutxa: 2UD; Ø40mm 

 

                                

             1 rentaplats: 3UD; Ø40mm 

           Cuina (Vivenda)  Unitats de descàrrega/element:   1 pica: 3UD; Ø40mm 

     –ús privat–                                                             1 rentadora: 3UD; Ø40mm 

 

Malgrat aquest esquema, podem veure que els banys d’ús privat amb cisterna, com és el 

nostre cas, es simplifiquen de manera que les unitats de descàrrega són 6UD i el diàmetre 

global de les derivacions individuals és de 100mm.  
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Amb la taula 4.3 del mateix document esmentat anteriorment, trobarem el diàmetre dels 

ramals col·lectors entre els aparells sanitaris i el baixant, a partir del màxim número de 

unitats de descàrrega i un pendent del 2%: 

Planta Baixa: 

Banys complerts: 7UD  Ø63mm 

Bany petit: 7UD  Ø63mm 

Vivenda: 

Bany petit: 6UD  Ø50mm 

Cuina: 9UD  Ø 63mm  

Seguidament, amb la taula 4.4 buscarem el diàmetre dels baixants (mm), tenint el compte el 

màxim número d’unitats de descàrrega, a cada ramal per una altura del baixant de fins a tres 

plantes: 

 

-Baixant A= Banys petits  

-Baixant B= Lavabo gran (mínim diàmetre 110mm) 

-Baixant C= Cuina 

A: 13UD Ø 63mm Ø 110mm (mínim) 

B: 14UD Ø 63mm  Ø 110mm (mínim) 

C: 9UD Ø 50mm   Ø 110mm (mínim) 
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 Finalment, trobarem el diàmetre dels  col·lectors  horitzontals  d’aigües  residuals  , en 

funció del nombre màxim d’unitats de descàrregues i un pendent 2%: 

Atès que el diàmetre mínim és 110mm, serà aquest el que utilitzarem. 

A continuació, passarem a les pluvials: 

Situació de l’edifici: Horta de Sant Joan  Zona B; 50 isohietes (Taula B.1 DB HS-5) 

 

 

f= i/100 

               f= 110/100=1’1 

Zona B; 50 isohietes 
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A partir de la taula 4.7, pressuposant un pendent del 2% i la superfície en projecció 

horitzontal servida (m2), sabrem el diàmetre nominal del canaló: 

 

Superfície de la coberta amb projecció horitzontal= 141,58m2  diàmetre nominal 150mm 

 

- Fontaneria (IFF): 

 

A partir d’aquesta taula sabrem els caudals previsibles d’aigua freda.  

Planta Baixa: 

            WC: 0,10 dm
3
/s 

2 Banys complets (Habitacions)    Pica: 0,10 dm
3
/s 

            Banyera: 0,30 dm
3
/s 
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                  Bidet: 0,10 dm
3
/s 

Bany (Sala polivalent)  WC: 0,10 dm
3
/s 

      Pica: 0,10 dm
3
/s 

Vivenda: 

  Pica: 0,20 dm
3
/s 

Cuina Rentavaixelles: 0,15 dm
3
/s 

  

               WC: 0,10 dm
3
/s 

 Bany     Pica: 0,10 dm
3
/s 

                Dutxa: 0,20 dm
3
/s 

 

A partir d’aquesta taula sabrem els caudals previsibles d’aigua calenta (ACS).  

Planta Baixa: 

                               Pica: 0,065 dm
3
/s 

2 Banys complets (Habitacions)   Banyera: 0,20 dm
3
/s 

                   Bidet: 0,065 dm
3
/s 

                   

Bany (Sala polivalent)    Pica: 0,065 dm
3
/s 
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Vivenda: 

  Pica: 0,10 dm
3
/s 

Cuina Rentavaixelles: 0,10 dm
3
/s 

  

    Pica: 0,065 dm
3
/s 

  Bany      

   Dutxa: 0,10 dm
3
/s 

  

Q TOTAL= Caudal total de la vivenda= Q IFF + Q ACS = 1,75 + 0,91= 2,66 dm
3
/s 

K1=  =  = 0,22 

2,66 x 0,22= 0,59 dm
3
/s = 2106 L/hora [Caudal regular suficient] 

1. Escomesa: 
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2. Tub d’alimentació: 

 

3. Comptador: 

 

4. Clau d’abonat: 

 

5. Derivació individual: 
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6. Derivacions aparells: 

 

- ACS/ Solar: 

A partir de les taules que ens proporciona el CTE-DB-4, establirem el consum energètic per a 

l’aigua calenta sanitària. 

 

A la taula 4.1. no trobem exactament el criteri de demanda que nosaltres requerim, així que 

haurem de buscar un valor a mig camí entre l’hotel i alberg així com també vivenda  

Demanda de referència a 60º = 31 

Ara bé, també la calcularem paral·lelament mitjançant el Decret d’ecoeficiència. 
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En aquest cas, també ens passa en mateix que ens passava amb el CTE i hem de buscar el 

punt mig entre els diferents usos: 31.  

 

 

Cal dir que degut a que hi ha l’ús de vivenda i habitacions, hem calculat el nombre de 

dormitoris en un conjunt.  

Demanda diària d’ACS (CTE)=Demanda diària d’ACS/persona x nº de persones= 31· 5=155 

L/dia  

Demanda diària d’ACS (D.E)=Demanda diària d’ACS/persona x nº de persones= 31· 7=217 

L/dia 
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Cal establir la zona climàtica en la que es troba la nostre vivenda per tal de, més endavant, 

seguir amb els nostres càlculs. Aquests valor són necessaris per tal de diferenciar una vivenda 

segons la irradiació que rep. En el nostre cas i segons el CTE i el Decret d’Ecoeficiència 

veiem que la Terra Alta està situada a la Zona IV. 

 

 

 

Una vegada definides la demanda diària d'ACS total de l'edifici i la zona climàtica on es troba 

l'edifici es pot determinar la contribució solar mínima exigida pel CTE-HE-4 i les seves taules 

adjuntes: 
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A continuació, calcularem el nombre de litres a l’any són necessaris per abastir l’edifici a 

partir de les dues normatives: 

Da (CTE)= Dd x 365 dia /any = 155 L/dia x 365 dies/any = 56.575 L /any 

Da (D.E)= Dd x 365 dia /any = 207 L/dia x 365 dies/any = 79.205 L /any 

 

També caldrà buscarem els KWh/any que són necessaris per tal d’escalfar l’aigua calenta en 

concret a partir de la fórmula següent: 

EACS= Da x ∆T x Ce x δ  

Sent: 

Da = Demanda diària 

∆T=Tbuscada–Txarxa = 60ºC – 14,92ºC = 45,08ºC   (la temperatura de xarxa es troba segons la 

taula B.1 que ens facilita la de la capital de província) 

Ce(calor específic) = 0,001163 KW·h/ºC·kg 

 δ(densitat de l’aigua) =
 
1Kg /L  
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Com portem fent en tots els càlculs d’aquesta secció, la demanda energètica anual per 

l’escalfament d’ACS també la calcularem via CTE i Decret d’ecoeficiència. 

EACS (CTE)= Da · ∆T · Ce · δ= 56.575 x 45,08 x 0,001163 x 1= 2.966,12 KWh/any 

EACS (D.E)= Da x ∆T x Ce x δ= 79.205 x 45,08 x 0,001163 x 1= 4.152,56 KWh/any 

 

 

 

Un cop establert el valor anterior, caldrà buscar la contribució que pot donar una placa solar 

en hores de sol per escalfar l’aigua i no haver de gastar altres energies. Aquest càlcul el 

realitzarem aplicant un 60% a la demanda energètica anual per l’escalfament d’ACS. 
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EACSsolar (CTE)= EACS x CS = 2.966,12 KWh/any x 60% = 1.779,67 KWh/any 

EACSsolar (D.E)= EACS x CS = 4.152,56 KWh/any x 60%= 2.491,54 KWh/any 

 

Amb els dos possibles valors plasmats, escollirem el més restrictiu dels dos.  

L’àrea de captadors solars es donarà en funció de la demanda energètica a cobrir amb energia 

solar, de la radiació solar rebuda i del rendiment de la instal·lació.  

Acapsol =   

 

Sent: 

I (Valors d’irradiació solar segons “L’Atles de Radiació Solar de Catalunya”)Irradiació 

mitjana anual diària = 15,5 MJ/m
2
    Irradiació mitjana anual = 15,5 MJ/m

2
 x 365 dies/any = 

5.657,5 MJ/m
2
. Irradiació mitjana anual en KWh/m

2
 = 5.657,5 MJ/m

2
 x 0,278 = 1.572,79 

KWh /m
2
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α (Coeficient en de la inclinació del captador i la seva orientació) = 0,90 

δ (Coeficient de reducció per ombres en la irradiació rebuda) = 1,00 

Ja que el disseny tant dels captadors com de la coberta no repercuteix en cap tipus d’ombres a 

tota la seva superfície.  

r (Rendiment mig anual de la instal·lació) = 0,45 

El valor serà 0,45 ja que segons el CTE: “En el cas d’instal·lacions solars d’habitatges 

unifamiliars el rendiment estaria pròxim al màxim de 0,5. En el cas dels plurifamiliars, si el 

sistema comprèn l’acumulació centralitzada, es situaria al voltant del 0,4 i si és individual, al 

voltant del 0,35”. 

Acapsol =  =  = 3,91m
2
  2 captadors de 2,327m

2
 

Tot seguit, haurem de conèixer el volum d’acumulació individual tot regint-nos amb els 

paràmetres establerts.  

50 <   < 180 

 50 x A= 50 x 4m
2
= 200L 

 180 x A= 180 x 2m
2
= 1080L 

Sent: 

A=la suma de les superfícies útils dels captadors en m
2
 instal·lats.  

Per tant, el volum d’acumulació ha d’estar entre els 400 i els 1080L. Ara bé, degut a que la 

nostra comarca té una radiació inferior, no tindrem tanta capacitat d’acumulació, és per això 

que optem per col·locar un acumulador amb un volum de 600L.  
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- Gas liquat (propà): 

A diferència del gas natural, el gas propà –aquell que s’aconsella col·locar en hotels i 

restaurants– disposa d’un subministrament de bombones amb el gas dins i s’anomena 

canalitzat. Alimentarà la cuina i alhora per a la calefacció de radiadors tubulars situats a cada 

estança. També hem de comentar abans de res, que al ser un complex hi haurà un dipòsit aeri 

a la zona oberta oriental que pugui alimentar cadascuna de les construccions; per aquesta raó 

no requerim les casetes. 

Per a saber quin dipòsit cal que instal·lem, haurem de calcular primerament el caudal que 

requereix el nostre complex, però en aquest apartat calcularem l’edifici principal: 

 

 = = 3,36Kg/h 

 

/h 

 = = 0,44Kg/h 

Qi= 5,06Kg/h  
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S2=  = 0,54 

 

Qsc= n x S2 x Qi= 9 x 0,54 x 5,06= 24,59 Kg/h x 5h= 122,96Kg 
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 CASES INDIVIDUALS: 

Cimentació: 

Primer de tot, malgrat que hem dit que no realitzarem cap tipus d’intervenció als fonaments 

existents, haurem de comprovar que suportin les noves càrregues per al nou ús.  

A l’amplada actual d’1 metre li haurem de sumar 0,15m a banda i banda, per aconseguir la 

superfície de contacte de la cimentació. 

1 + 0,15 + 0,15= 1,3m  

Superfície de contacte: 1,2m x 1m= 1,3m
2 

= 13000cm
2
  

A continuació, realitzarem el càlcul de les accions i pesos específics aparents de tots  els 

elements constructius de l’edificació, a partir de les taules de l’annex C del DB-SE-AE, per tal 

de conèixer quines càrregues arriben als fonaments en qüestió: 
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Mur de maçoneria amb morter de gres= 24KN/m
3 
 

Q lineal= 0,4m x 4,23m x 24KN/m
3
= 40,61KN/m 

Majorada= 40,61 KN/m x 1,35= 54,82 KN/m 

 

La taula adjunta ens proporciona el pres propi d’un forjat unidireccional amb gruix inferior a 

30 cm, és a dir, tipologia que ens interessa a nosaltres, així com també el de la coberta adient. 

Però, el fet de ja tenir el pes propi exacte a partir dels càlculs efectuats en els càlculs 

corresponents a l’estructura horitzontal, utilitzarem el valor obtingut.   

Coberta amb aïllant + llistons + teules àrabs= 4,21KN/m
2  
 

Q lineal= 3,36m x 4,21KN/m
2  

= 14,15 KN/m 

Q lineal= 3,44m x 4,21KN/m
2  

= 14,48 KN/m 

Q lineal= 1,99m x 4,21KN/m
2  

= 8,38 KN/m 

Q lineal= 4,8m x 4,21KN/m
2  

= 20,21 KN/m 

Q lineal TOTAL= 54,84 +14,15 + 14,48 + 8,38 + 20,21= 112,04 KN/m = 11204 Kg/m 
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Comprovació:  

Tenint en compte la càrrega lineal total i que la tensió admissible del terreny és 2,5Kg/cm
2
,  

 = 0,86Kg/cm
2

 2,5Kg/cm
2
  COMPLEIX.  

Estructura vertical: 

- Apuntalament: 

A l’hora d’actuar en l’extracció dels forjats, degut a que els nusos rígids que generaven dits 

forjats i la façana passen a ser lliures i, en conseqüència, la deformada serà diferent a la que 

teníem a l’origen. És per això, que haurem de comprovar si aquesta deformada serà prou 

considerable per a què s’hagi d’apuntalar la façana durant la intervenció. 

qe= qb · ce · cp 

qb= 0,5KN/m
2
 

ce=Taula 3.4. tenint en compte que el grau d’aspror és III i l’altura és de 8,4mInterpolar  

2,25 

 

cp=  =   = 0,5 (pressió i succió)  

 qe= qb · ce · cp = 0,5 x 2,25 x 0,5= 0,56 

0,56 x (5,36 x 8)= 24,01 KN/m
2 

24,01KN/m
2
 x 5,36m= 128,71KNm  
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El resultat anterior, corresponent al moment provocat per la força puntual al mig de la façana, 

el multiplicarem pel tant per cent que ens faciliten les diferents obertures les quals no 

representen cap repercussió: 

128,71KNm -(25% x 128,71)= 96,53KNm 

La càrrega de la façana és igual al producte del pes propi de la maçoneria pel volum de la 

façana, restant el tant per cent de la repercussió procedent de les obertures: 

24KN/m
3
 x (8x0,4x5,36m) – (25% x 17,15) = 407,31KN 

A continuació, haurem de calcular el moment d’aquesta força a partir del punt del bolcament. 

407,31KN x 0,25m= 101,83KNm 

Els valors calculats anteriorment són els moments estabilitzadors (101,83) i els 

desestabilitzadors (96,53) que poden provocar la cessió de la façana; però per saber-ho del 

cert haurem d’aplicar la fórmula següent: 

 ≥ 2   = 1,05  NO 

En conseqüència, haurem de buscar una solució per tal d’apuntalar la façana perquè no pateixi 

durant l’actuació. Aquest tipus d’apuntalament consistirà en executar un bloc de formigó 

d’unes dimensions de 2x3x1m situat simètricament a la façana per tal de no provocar torsions, 

al qual s’ancoraran uns perfils que subjectaran, al seu temps, la façana per la part interior i 

exterior. 

Dos blocs de formigó de 2x3x1m= 12m
3
 

12m
3
 x densitat del formigó= 12m

3
 x 2350Kg/m

3 
= 28.200Kg  28.200Kg x 9,8= 276.360N= 

276,36KN 

276,36 x 3m= 829,08KNm  Moment estabilitzador 

Els dos moments estabilitzadors que tenim els sumem per a obtenir el moment estabilitzador 

total 101,83KNm + 829,08KNm= 930,91KNm  
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 ≥ 2   = 9,64 ≥ 2  OK 

Podem veure que, finalment, la solució dels dos bloc de formigó per a la façana de 3 x 2 x 

1m serà totalment vàlida.  

Estructura horitzontal: 

- Coberta: 

Hem de dir que la coberta l’executarem com un forjat tenint en compte cadascun dels seus 

materials així com també el pes dels envanets que es disposaran damunt.  

A partir de les taules del CTE-DB-AE i, sabent que l’ús del forjat serà de la vivenda de la 

família regent, obtindrem els valors següents: 

Pes propi: ? 

Càrregues mortes: 0,02KN/m
2
 + 0,05KN/m

2 
+ 0,4KN/m

2
 =0,47 KN/m

2
  [Taula C.2]  

Sobrecàrrega d’ús: 2KN/m
2 
[Taula 3.1] 

Sobrecàrrega envans: 0,6KN/m
2
  [Taula C.4] 
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Per tal de dimensionar el forjat utilitzarem el mètode simplificat EHE-08, la qual cosa ens 

proporcionarà el seu cantell (amb la capa de compressió inclosa) i el tipus de bigueta de 

semiresistent.  

El fet de que es tracti d’un tram extrem sense voladís, comporta que tinguem la següent 

fórmula: 

M1= (1,5 - )·q1· L1
2
 

Aquest moment flector es calcularà un cop s’hagi realitzat l’estudi pertinent als forjats que 

disposen d’una llum inferior als 7 metres i d’una sobrecàrrega d’ús inferior als 4KN/m
2
; com 

és el nostre cas.  

hmin ≥ δ1 · δ2 ·  

Per realitzar aquesta fórmula, requerim buscar la resta de valors. 

δ1=   

q= càrrega total a partir del pes propi del forjat i dels valors trobats anteriorment a partir de les 

diferents taules. El pes propi del forjat= 2,53KN/m
2
 ja que hem pressuposat un forjat de 

(17+5)*70 de model T-12 dels Prefabricados Lomar. 
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q= 2,53 + 0,47 + 2 + 0,6= 5,6KN/m
2 

                      δ1=  =  = 0,89 

δ1=        

δ2= )
1/4

                            

Tenint en compte que la L és la llum més desfavorable d’entre els quatre trams existents  

 δ2= )
1/4

 = 0,95 

C= 26 
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hmin ≥ δ1 · δ2 ·  = 0,89 x 0,95 x  = 0,156m  22cm ≥ 15,6cm OK 

M1= (1,5 - )·q1· L1
2       

    

     

q1= càrrega majorada= 1,35 x (2,53 + 0,47) + 1,5 x (2 + 0,6)= 7,95KN/m
2
 

M1= (1,5 - )·q1· L
2
 = (1,5 -  x 7,95 x 4,8

2
= 15,71mKN/m 

El moment flector l’entrarem a la taula de la flexió positiva del forjat (17+5)*70 de la mateixa 

casa comercial de Prefabricados Lomar i trobarem el tipus de bigueta. 

 

El mateix valor i el resultant d’aplicar-li el 25% als extrems els entrarem a la taula de flexió 

negativa per un acer B500 i secció tipus per tal de conèixer l’armat. 

M1= 15,71mKN/m 

25% 8,88= 3,93mKN/m 
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En resum, el forjat unidireccional constarà de biguetes tipus T-12-2 i un armat de 1Ø8 als 

extrems i 2Ø10 a la part central del forjat.  

qe= qb · ce · cp 

qb= 0,5KN/m
2
 

ce=Taula 3.4. tenint en compte que el grau d’aspror és III i l’altura és de 5,9m 6m 2 

 

cp i cs, coeficient de pressió i succió tenint en compte el tipus de coberta semblant a la ens 

proporciona l’apartat 7 de l’annex D i els 30 graus de la pendent així com l’àrea superior o 

igual a 10m
2
.  
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cp= +0,53 

cs= 0,58 

qe= qb · ce · cp = 0,50 x 2,25 x 0,53= 0,59 

Instal·lacions: 

- Electricitat: 

Hem dimensionat tots els elements sense tenir en compte la previsió de càrregues i per 

tant, s’ha escollit el seu tamany mitjançant els valors mínims que marca la normativa o 

valors per sobre d’aquests. 

Seguidament s’aniran descrivint les diferents parts de d’instal·lació que es van trobant en 

ordre de exterior-interior de l’edifici.  
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1. Escomesa (BT 07-BT 11):  

És la part de la instal·lació de la xarxa de distribució que alimenta la caixa general de 

protecció. Hi han diferents tipologies d’escomeses (el nostre cas es tracta d’una escomesa 

enterrada): 

 

Els conductors del cables són de coure amb un aïllament apropiat de compostos polimèrics. 

Apart estaran protegits contra la corrosió que pugui provocar el terreny on s’instal·lin i 

tindran una resistència mecànica suficient per a poder suportar els esforços mecànics que 

puguin estar sotmesos. La tensió assignada dels cables no serà inferior a 0,6/1kv. La secció 

serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, la secció no serà 

inferior a 6mm 
2 

per a conductors de coure). 

2. Caixa general de protecció (BT-13) 

És la caixa situada en façana que inclou els elements de protecció de la línia general de 

alimentació. S’ha de tenir en compte que la intensitat del fusibles de la CGP ha de ser més 

baixa que la intensitat màxima admissible de la LGA i més alta que la intensitat màxima de 

l’edifici. La CGP utilitzada en aquest edifici és del tipus CGP-9-160A ja que té una entrada 

subterrània deguda a la situació de l’escomesa i una sortida aèria de la LGA. 
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Un resum amb les principals característiques és el següent: 

 

3. Línia general d’alimentació (BT-14): 

És l’encarregada d’enllaçar la CGP amb la centralització de comptadors. El traçat serà el 

més recte possible, anant per a zones d’ús comú. Els conductors a utilitzar (tres de fase i un 

de neutre) són de coure, unipolars i aïllats, sent la seva tensió assignada igual o superior a 

0,6/1kV. La secció mínima que tindrà serà de 10mm2 com a mínim i la línia no haurà de ser 

propagadora d’incendis i amb una emissió de fum i opacitat reduïda. La màxima caiguda de 

tensió permesa serà 0,5%. 

En aquest projecte la LGA està subjectada al fals sostre. S’ha intentat que el seu recorregut 

sigui el més recte possible però degut a la geometria del conjunt de planta baixa s’ha agut de 

fer una petita curvatura. Un resum de les principals característiques són les següents: 
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4. Interruptor general de maniobra (BT-16) 

La seva missió és deixar fora de servei en cas de necessitat la totalitat dels comptadors. S’ha 

d’instal·lar una evolvent doble de doble aïllament independent que contindrà un interruptor 

de tall omnipolar (d’obertura en càrrega) i que garanteixi que el neutre no sigui tallat abans 

que els altres pols. 

És obligatori en cas de concentració de més de dos usuaris. A més a més, en cas de previsió 

de càrregues de menys de 90 KW s’utilitzarà un IGM de 160 A i en cas d’una previsió de 

càrregues d’entre 90 i 150 KW s’utilitzarà un de 250 A. 

5. Centralitzador de comptadors (BT-16): 

Es col·locaran de forma concentrada en un o més d’un lloc. Nosaltres els col·locarem a 

l’espai reservat per instal·lacions en un armari ja que el nombre de comptadors és igual o 

menor de 16 es poden disposar en un armari; si no fos així s’hauria de fer servir un local.  

6. Derivació individual (BT-15) 

És la part de la instal·lació elèctrica que partint dels comptadors subministra energia 

elèctrica a cada usuari, que haurà de complir les següents característiques: 

 

Les mides del conducte d’obra són aproximades. Els conductors utilitzats són de coure 

unipolars amb una tensió assignada de 450/750V. La secció mínima és de 6mm2 per als 

cables polars, neutre i de protecció i 1,5 mm2 per al cable de comandament. 

7. Dispositius generals de comandament i protecció (BT 17) 
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Es situaran el més a prop possible al punt d’entrada de la derivació individual. A la 

vivenda, s’han de situar al costat de la porta d’entrada. Un resum de les característiques 

necessàries són els següents: 

 

8. Instal·lació interior (BT 25) 

La instal·lació té un grau d’electrificació elevada de 9200W, però com que fins a 14000W es 

pot subministrar amb un sistema monofàsic, els comptadors es poden seguir comptant com a 

monofàsics. S’ha intentat complir la normativa el més estrictament possible seguint la taula 

adjunta: 
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Com a mínim s’han col·locat aquests punts elèctrics però en algun cas, es pot arribar a 

superar aquest nombre per a poder donar més comoditat als propis usuaris. En la següent 

taula es poden veure el nombre de punts possibles per a cada circuits i el nom dels diferents 

circuits (en la vivenda hi han el C1, C2, C3, C4, C5 i C10). 
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- Telecomunicacions: 

Es tracta d’un edifici que consta de plantes amb usos diferents: dos habitacions i una sala 

polivalent a la planta baixa i una vivenda a la de dalt.  

Primer de tot, per a poder calcular i dimensionar cadascuna dels components que engloben la 

instal·lació, haurem de calcular el nombre de PAUS (punts d’accés de l’usuari) sabent que el 

valor que obtindrem correspon al número d’habitacions, vivendes i recintes que disposa 

l’edifici, els quals requereixen d’aquesta instal·lació. Per tant, veiem que tenim: 

1 vivendes = 1 PAUS  

Aquest valor ens condicionarà tots els elements. Per a especificar-ho d’una manera clara i 

entenedora dimensionarem i calcularem els números de cables que necessitarem seguint 

l’ordre que segueix la instal·lació des de l’escomesa de la xarxa de distribució fins a la presa 

de cada vivenda individual. 

1. Arqueta d’entrada:  

  

Degut a que tenim un sol PAU, valor que òbviament no arriba al 20 i que implica que 

l’arqueta d’entrada tingui unes dimensions de 400x400x600mm.  

2. Canalització externa:  

 

Aquest tub haurà de ser d’un diàmetre de 63mm, amb la paret llisa. Per a saber de quants 

conductes caldrà disposar, haurem de tornar a fixar-nos amb els punts d’accés de l’usuari. 
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Veiem, doncs, que tindrem tres conductes, 1 dels quals seran TB + RDSI, 1 de TLCA i 1 de 

reserva.  

3. Arqueta de registre: 

Les dimensions seran de 400x400x400mm. 

4. Recinte d’instal·lació de telecomunicació únic (RITU): 

  

Per tant, les dimensions del recinte serà de 2000x1000x500mm. Ara bé, també seria important 

dir que haurà de ser registrables i per això tindrà una porta tancada amb clau; disposaran 

d’una canalització elèctrica de 2x6+ T amb magnetotèrmic de 25A per a poder tenir una 

il·luminació de com a mínims 300 lux i hauran d’estar ventilats. 

Com ja hem comentat a la proposta d’intervenció, hem col·locat un RITU en lloc del RITI i 

RITS ja que les característiques que proporciona l’edifici al respecte s’adeqüen a la perfecció 

en les que s’utilitzen en la col·locació del Recinte d’instal·lació de telecomunicació únic  

(edificis unifamiliars, edificis de PB+3 com a màxim i amb un nombre inferior o igual a 10 

PAU’s).  

5. Canalització principal:  

 

En aquest cas, el nombre de tubs seran cinc i de diàmetre 50mm. La nostra canalització 

principal anirà sota el paviment de la planta baixa fins arribar als punts finals de la mateixa. 
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6. Registre de terminació de xarxa: 

 TB + RDSI: 100x170x40mm 

 RTV: Caixa o registre de 200x300x60mm 

 TLCA+SAFI: Caixa o registre de 200x300x40mm 

És essencial comentar que en aquest punt s’ha de preveure abastir un dormitori, 

cuina/menjador i la sala; els altres dormitoris tindran un punt de reserva.   

7. Canalització interior d’usuari:  

Tindrem 1 tub de 20mm de diàmetre per cada registre de presa; per tant, a l’inici del 

recorregut tindrem 3 tubs –amb tres cables de registres de presa– i a mesura que vagin 

arribant a la presa tindrem tants cables menys com els que hem disposat per arribar al punt de 

presa en qüestió.  

8. Registres de presa: 

A les vivendes en tenim 3 (TV, Telèfon i TLCA) i com hem comentat anteriorment, aquests 

aniran disposats per cada 2 estances o fracció, sempre excloent els banys. Les dues 

habitacions individuals aniran amb un punt de reserva.   

- Ventilació i evacuació de fums: 

Els sistemes de ventilació hauran de garantir que es renovi l’aire mitjançant l’entrada d’aire 

exterior i l’extracció d’aquest quan ja ha recorregut tot l’habitatge. Així s’assegurarà la 

qualitat d’aire interior dels edificis amb els sistemes de ventilació pertinents. Paral·lelament, 

es determinarà l’evacuació de productes de combustió com serien els de les calderes. Per tot 

l’esmentat, haurem de realitzar la previsió d’espais per a la implantació dels conductes 

d’evacuació de gasos procedents de combustió i cocció. 

Vivenda: 

-Suite 

-1 Habitació doble 

-1 Habitació individual 
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SISTEMA RECINTE OCUPACIÓ 
PER  ZONES 

SUP. 
ÚLTIL 
(m2) 

RATI 
(l/s) 

Cabal mínim 
ventilació (l/s) 

Admissió 
 

Suite 2 22,59 5 10 

Habitació doble 2 10,19 5 10 

Habitació individual 
1 

1 13,58 5 5 

Sala d’estar 6 20,79 3 18 
 43 

Extracció Bany  - 8,49 15 15 
Bany Suite - 5,14 15 15 

Cuina/Menjador - 16,18 2 32,36 
 62,36 

 

- Cuina/Menjador 

- Sala d’estar 

 

 

 

 

 

Per a garantir que l’aire circuli des dels locals secs cap els humits hi hauran d’haver obertures 

d’admissió als menjadors/cuina, sala i dormitoris; i als lavabos, per la seva part hauran de 

haver obertures d’extracció. En les particions situades entre locals d’admissió i locals 

d’extracció s’hauran de disposar obertures de pas, les quals seran una escletxa a les portes.  

Així les coses, a partir de la taula de cabals mínims d’aire de ventilació (qv) que ens 

proporciona el CTE-DB-HS-3, dictaminarem el cabal assignat a cada sala existent. A partir 

d’aquí, podrem copsar que el cabal d’admissió i el d’extracció són força diferents per afavorir 

la circulació de l’aire dins de la vivenda. 

Vivenda: 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan 194 

D’altra banda, també tenim el sistema complementari i natural, és a dir, sistema de portes i 

finestres les quals són obertures que fan la funció d’admissió directes a l’exterior.  

- Seccions obertures admissió des de l’exterior (finestres): 

Vivenda: 

 

 

 

 

- Seccions obertures de pas (portes): 

Per a garantir la lliure circulació de l’aire entre estances es requeriran obertures sota les portes. 

La secció de cada escletxa segons l’estança la podem veure a continuació: 

Vivenda: 

 

 

 

 

 

- Seccions obertures d’extracció:  

La cuina/menjador, per una part, disposa de finestres que faciliten la ventilació natural, ara bé, 

els banys que no en tenen caldrà realitzar un shunt d’obra per a la ventilació forçada.  

LOCALS 

D’ADMISSIÓ 

Qva 

(l/s) 

SUP. 

AIREJADORS 

S=4 · qva 

Suite 10 40 

Habitació doble  10 40 

Habitació 

individual 

21 84 

Sala d’estar 18 72 

PORTA Qva 

(l/s) 

Smin=8 · qva 

Smin>70cm
2
 

Amplada de la 

porta (cm) 

Escletxa entre el 

full de la porta i 

el terra (cm) Suite 10 80 80 1,14 

Habitació doble  10 80 80 1,14 

Habitació 

individual 

    21   248 80 3,66 
Sala d’estar 18 144 90 1,71 

Cuina/Menjador 2 16 80 1 

Bany Suite 15 120 80 1,71 

Bany 15 120 80 1,71 
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Finalment, només ens cal fer un esment a l’evacuació dels fums procedents de la combustió 

de la caldera, per la qual es disposarà una xemeneia de ventilació estanca fins la planta 

coberta.  

- Evacuació d’aigua: 

En primer lloc, parlarem de les residuals: 

 

Vivenda:              1 WC: 4UD; Ø 100mm 

           2 Banys complets (Hab.)Unitats de descàrrega/element:  1 pica: 1UD; Ø40mm 

–ús privat–                         1 banyera: 3UD; Ø40mm 

               1 bidet: 2UD; Ø32mm 

   

                                

             1 rentaplats: 3UD; Ø40mm  

           Cuina (Vivenda) Unitats de descàrrega/element:     

     –ús privat–                                                             1 pica: 3UD; Ø40mm 
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Malgrat aquest esquema, podem veure que els banys complets d’ús privat amb cisterna, com 

és el nostre cas, es simplifiquen de manera que les unitats de descàrrega són 7UD i el 

diàmetre global és de 100mm.  

 

Amb la taula 4.3 del mateix document esmentat anteriorment, trobarem el diàmetre dels 

ramals col·lectors entre els aparells sanitaris i el baixant, a partir del màxim número de 

unitats de descàrrega i un pendent del 2%: 

Vivenda: 

Banys complerts: 7UD  Ø63mm 

Cuina: 9UD  Ø 63mm  

Seguidament, amb la taula 4.4 buscarem el diàmetre dels baixants (mm), tenint el compte el 

màxim número d’unitats de descàrrega, a cada ramal per una altura del baixant de fins a tres 

plantes: 

 

-Baixant A= Banys complerts (mínim diàmetre 110mm) 

-Baixant B= Cuina 
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A: 14UD Ø 63mm Ø 110mm (mínim) 

B: 9UD Ø 50mm  Ø 110mm (mínim) 

Finalment, trobarem el diàmetre dels  col·lectors  horitzontals  d’aigües  residuals  , en 

funció del nombre màxim d’unitats de descàrregues i un pendent 2%: 

Atès que el diàmetre mínim és 110mm, serà aquest el que utilitzarem. 

A continuació, ens centrarem en les pluvials: 

Situació de l’edifici: Horta de Sant Joan  Zona B; 50 isohietes (Taula B.1 DB HS-5) 

 

f= i/100 

              f= 110/100=1’1 

Zona B; 50 isohietes 
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A partir de la taula 4.7, pressuposant un pendent del 2% i la superfície en projecció 

horitzontal servida (m2), sabrem el diàmetre nominal del canaló: 

 

Superfície de la coberta amb projecció horitzontal= 119,5m
2
  diàmetre nominal 150mm 

- Fontaneria (IFF): 

 

A partir d’aquesta taula sabrem els caudals previsibles d’aigua freda.  

Vivenda: 

           WC: 0,10 dm
3
/s 

2 Banys complets   Pica: 0,10 dm
3
/s 

          Banyera: 0,30 dm
3
/s 

                                 Bidet: 0,10 dm
3
/s 
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  Pica: 0,20 dm
3
/s 

Cuina Rentavaixelles: 0,15 dm
3
/s 

A partir d’aquesta taula sabrem els caudals previsibles d’aigua calenta (ACS).  

Vivenda: 

                              Pica: 0,065 dm
3
/s 

2 Banys complets (Habitacions)  Banyera: 0,20 dm
3
/s 

                  Bidet: 0,065 dm
3
/s 

                   

 Pica: 0,10 dm
3
/s 

Cuina Rentavaixelles: 0,10 dm
3
/s 

  

Q TOTAL= Caudal total de la vivenda= Q IFF + Q ACS = 0,33 + 0,35= 0,68 dm
3
/s 

K1=  =  = 0,41 

0,68 x 0,41= 0,28 dm
3
/s = 999,39 L/hora [Caudal regular suficient] 

7. Escomesa: 
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8. Tub d’alimentació: 

 

9. Comptador: 

 

10. Clau d’abonat: 

 

11. Derivació individual: 
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12. Derivacions aparells: 

 

- ACS/ Solar: 

A partir de les taules que ens proporciona el CTE-DB-4, establirem el consum energètic per a 

l’aigua calenta sanitària. 

 

A la taula 4.1. no trobem exactament el criteri de demanda que nosaltres requerim, així que el 

considerem com una vivenda  Demanda de referència a 60º = 28 

Ara bé, també la calcularem paral·lelament mitjançant el Decret d’ecoeficiència. 
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En aquest cas, també succeeix el mateix que amb el CTE i, en conseqüència, hem actuat igual: 

28.  

 

 

Cal dir que degut a que ja que el número d’habitacions i de persones no concorda amb el que 

realment és, hem considerat el valor més desfavorable.  

Demanda diària d’ACS (CTE)=Demanda diària d’ACS/persona x nº de persones= 28· 5=140 

L/dia  

Demanda diària d’ACS (D.E)=Demanda diària d’ACS/persona x nº de persones= 28· 6=168 

L/dia 
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Cal establir la zona climàtica en la que es troba la nostre vivenda per tal de, més endavant, 

seguir amb els nostres càlculs. Aquests valor són necessaris per tal de diferenciar una vivenda 

segons la irradiació que rep. En el nostre cas i segons el CTE i el Decret d’Ecoeficiència 

veiem que la Terra Alta està situada a la Zona IV. 

 

 

 

Una vegada definides la demanda diària d'ACS total de l'edifici i la zona climàtica on es troba 

l'edifici es pot determinar la contribució solar mínima exigida pel CTE-HE-4 i les seves taules 

adjuntes: 
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A continuació, calcularem el nombre de litres a l’any són necessaris per abastir l’edifici a 

partir de les dues normatives: 

Da (CTE)= Dd x 365 dia /any = 140 L/dia x 365 dies/any = 51.100 L /any 

Da (D.E)= Dd x 365 dia /any = 168 L/dia x 365 dies/any = 61.320 L /any 

També caldrà buscarem els KWh/any que són necessaris per tal d’escalfar l’aigua calenta en 

concret a partir de la fórmula següent: 

EACS= Da x ∆T x Ce x δ  

Sent: 

Da = Demanda diària 

∆T=Tbuscada–Txarxa = 60ºC – 14,92ºC = 45,08ºC   (la temperatura de xarxa es troba segons la 

taula B.1 que ens facilita la de la capital de província) 

Ce(calor específic) = 0,001163 KW·h/ºC·kg 

 δ(densitat de l’aigua) =
 
1Kg /L  

Com portem fent en tots els càlculs d’aquesta secció, la demanda energètica anual per 

l’escalfament d’ACS també la calcularem via CTE i Decret d’ecoeficiència. 
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EACS (CTE)= Da · ∆T · Ce · δ= 51.100x 45,08 x 0,001163 x 1= 2.679,07 KWh/any 

EACS (D.E)= Da x ∆T x Ce x δ= 61.320 x 45,08 x 0,001163 x 1= 3.214,89 KWh/any 

 

 

Un cop establert el valor anterior, caldrà buscar la contribució que pot donar una placa solar 

en hores de sol per escalfar l’aigua i no haver de gastar altres energies. Aquest càlcul el 

realitzarem aplicant un 60% a la demanda energètica anual per l’escalfament d’ACS. 

 

EACSsolar (CTE)= EACS x CS = 2.679,07 KWh/any x 60% = 1.607,44 KWh/any 

EACSsolar (D.E)= EACS x CS = 3.214,89 KWh/any x 60%= 1.928,93 KWh/any 
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Amb els dos possibles valors plasmats, escollirem el més restrictiu dels dos.  

L’àrea de captadors solars es donarà en funció de la demanda energètica a cobrir amb energia 

solar, de la radiació solar rebuda i del rendiment de la instal·lació.  

Acapsol =   

Sent: 

I (Valors d’irradiació solar segons “L’Atles de Radiació Solar de Catalunya”)Irradiació 

mitjana anual diària = 15,5 MJ/m
2 

; Irradiació mitjana anual = 15,5 MJ/m
2
 x 365 dies/any = 

5.657,5 MJ/m
2
; Irradiació mitjana anual en KWh/m

2
 = 5.657,5 MJ/m

2
 x 0,278 = 1.572,79 

KWh /m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α (Coeficient en de la inclinació del captador i la seva orientació) = 0,90 

δ (Coeficient de reducció per ombres en la irradiació rebuda) = 1,00 

Ja que el disseny tant dels captadors com de la coberta no repercuteix en cap tipus d’ombres a 

tota la seva superfície.  
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r (Rendiment mig anual de la instal·lació) = 0,45 

El valor serà 0,45 ja que segons el CTE: “En el cas d’instal·lacions solars d’habitatges 

unifamiliars el rendiment estaria pròxim al màxim de 0,5. En el cas dels plurifamiliars, si el 

sistema comprèn l’acumulació centralitzada, es situaria al voltant del 0,4 i si és individual, al 

voltant del 0,35”. 

Acapsol =  =  = 3,03m
2
  2 captadors de 2,327m

2
 

Tot seguit, haurem de conèixer el volum d’acumulació individual tot regint-nos amb els 

paràmetres establerts.  

50 <   < 180 

 50 x A= 50 x 4m
2
= 200L 

 180 x A= 180 x 2m
2
= 1080L 

Sent: 

A=la suma de les superfícies útils dels captadors en m
2
 instal·lats.  

Per tant, el volum d’acumulació ha d’estar entre els 200 i els 1080L. Ara bé, degut a que la 

nostra comarca té una radiació inferior, no tindrem tanta capacitat d’acumulació, és per això 

que optem per col·locar un acumulador amb un volum de 600L.  

 

- Gas liquat (propà): 

A diferència del gas natural, com ja hem comentat, el gas propà –aquell que s’aconsella 

col·locar en hotels i restaurants– disposa d’un subministrament de bombones amb el gas dins 

i s’anomena canalitzat. Alimentarà la cuina i alhora la calefacció de radiadors tubulars situats 

a cada estança. També hem de comentar abans de res, que al ser un complex hi haurà un 

dipòsit aeri a la zona oberta oriental que pugui alimentar cadascuna de les construccions; per 

aquesta raó no requerim les casetes. 



                                                  Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan 208 

Per a saber quin dipòsit cal que instal·lem, haurem de calcular primerament el caudal que 

requereix el nostre complex, però en aquest apartat calcularem la casa individual: 

 

 = = 3,36Kg/h 

 

/h 

Qi= 4,62Kg/h  

S2=  = 0,56 

 

Qsc= n x S2 x Qi= 8 x 0,56 x 4,62= 20,69 Kg/h x 5h= 103,49Kg 
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Ja que tenim dues cases individuals iguals, haurem de tenir en compte que els Kg es 

multiplicarem per dos 206,98Kg 
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 MAGATZEM: 

Cimentació: 

Primer de tot, malgrat que hem dit que no realitzarem cap tipus d’intervenció als fonaments 

existents, haurem de comprovar que suporti les noves càrregues per al nou ús.  

A l’amplada actual de 0,9 metres li haurem de sumar 0,15m a banda i banda, per aconseguir la 

superfície de contacte de la cimentació. 

0,9 + 0,15 + 0,15= 1,2m  

Superfície de contacte: 1,2m x 1m= 1,2m
2 

= 12000cm
2
  

A continuació, realitzarem el càlcul de les accions i pesos específics aparents de tots  els 

elements constructius de l’edificació, a partir de les taules de l’annex C del DB-SE-AE, per tal 

de conèixer quines càrregues arriben als fonaments en qüestió: 

 

Mur de maçoneria amb morter de gres= 24KN/m
3 
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Q lineal= 0,64m x 7,06m x 18KN/m
3
= 81,33KN/m 

Majorada= 81,33 KN/m x 1,35= 109,79 KN/m 

 

La taula adjunta ens proporciona el pres propi d’un forjat unidireccional amb gruix inferior a 

30 cm, és a dir, tipologia que ens interessa a nosaltres, així com també el de la coberta adient. 

Però, el fet de ja tenir el pes propi exacte a partir dels càlculs efectuats en els càlculs 

corresponents a l’estructura horitzontal, utilitzarem el valor obtingut.   

Forjat unidireccional de (17+5)*70= 2,53KN/m
2
 
 
  

Q lineal= 4,4m x 2,53KN/m
2
= 11,13 KN/m 

Q lineal= 2,6m x 2,53KN/m
2
= 6,58 KN/m 
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Coberta de xapa grecada + poliestirè + teules àrabs=0,12 + 0,02 + 0,4 = 0,54KN/m
2  
 

 Q lineal= 4,4m x 0,54KN/m
2
= 2,38 KN/m 

 Q lineal= 2,6m x 0,54KN/m
2
= 1,41 KN/m 

Q lineal TOTAL= 109,79 + 11,13 + 6,58 + 2,38 + 1,41= 131,29 KN/m = 13129 Kg/m 

Comprovació:  

Tenint en compte la càrrega lineal total i que la tensió admissible del terreny és 2,5Kg/cm
2
,  

 = 1,09Kg/cm
2

 2,5Kg/cm
2
  COMPLEIX.  

- Llosa de l’escala (ascensor): 

El fet d’haver de realitzar un ascensor i l’escala interior en forma d’U, de formigó armat (HA-

25) amb 18 cm de gruix, comporta haver d’executar de nou la cimentació corresponent; és a 

dir, un fossar per al primer element esmentat i una llosa d’escala pel segon, la qual s’haurà de 

dimensionar i calcular l’armadura necessària.  

Càlcul de càrregues: 

Pes propi de la llosa= 1m x 1m x 0,18m x 2500Kg/cm
3
= 450Kg/m 

Pes propi del paviment i l’esglaonat= 1m x 100Kg/m
2
= 100Kg/m  

Sobrecàrrega d’ús= 1m x 300Kg/m
2
= 300Kg/m 
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     Càrrega TOTAL= 450 + 100 + 300= 850Kg/m = 8’5KN/m

   

Càlcul de moments i tallants: 

Primer tram de les escales: 

Moment màxim=  =  = 2,86mKN 

Càrrega màxima=  =  = 6,97KN 

Segon tram de les escales: 

Moment màxim=  =  = 7,86mKN 

Càrrega màxima=  =  = 11,56KN 

Tercer tram de les escales: 

Moment màxim=  =  = 2,86mKN 

Càrrega màxima=  =  = 6,97KN 

Ens quedarem amb els valors més desfavorables i gràcies a la taula de Jiménez Montonya i 

sabent el cantell i el tipus de formigó armat, trobarem les capacitats mecàniques d’acer 

necessàries; que, al seu temps, entrarem a les taules d’acer i, d’aquesta manera aconseguirem 

els diàmetres de l’armat principal. Tenint en compte que l’armadura transversal és un 30% de 

la principal, un cop obtinguda aquesta última també tindrem la primera. D’altra banda, també 

hem de saber que l’armat a tracció és un 1’8‰. 

 Amb 20KNm;  

           A x fyd= 175KN x 1m= 175KN 4 Ø12= 196,7KN 

Armat mínim a tracció = 1,8‰ x (1000 x 180)= 324KN  Armat=    10 Ø10= 341,50KN 

                                     7 Ø12= 344,2KN 
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Armat transversal= 30% x 341,5KN= 102,45KN  Armat= 5 Ø8 

A continuació, haurem de realitzar la comprovació a tallant a partir de l’esgotament a 

compressió de l’ànima. 

Vrd≤Vu1 

Vrd≤Vu2 

Vrd = 11,56KN 

Vu1 = 0,30 x fcd x bo x d= 0,30 x  x 1 x (180-25-5)= 750KN 

Per tant, podem veure que Vrd ≤ Vu1 amb escreix OK 

Vcu= 0,10 x ξ x (100 x ρ1 x fck)
1/3

 x bo x d 

ξ = 1 +  = 1 +  = 2,15           

ρ1=  =  = 5,23 x 10
-3 

 Vcu=0,10 x 2,15 x (100 x 5,23x10
-3 

x 25)
1/3 

x 1000 x 150= 75.976,09N= 78,98KN 

Així les coses, en tant que el formigó absorbeix el tallant de càlcul també en escreix (11,56  

78,98KN ) no caldrà seguir amb la comprovació.  

En conclusió, tenim un armat principal inferior de 10Ø10, per quantia mínima cada 

200mm, un armat transversal perpendicular a la principal de 5Ø10 cada 200mm i un 

armat per a ancoratges de 10Ø10 cada 200mm.  
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- Sabata de la llosa de l’escala (ascensor): 

  

On:                          

2,5Kg/cm x  = 24,5N/cm
2
 

N= 57,06 x 8,5 KN/m= 485KN= 484.574N 

   A= 19.209,96cm
2 

= 138,6cm 

Tenint en compte que ens surt una sabata quadrada de 138,6cm de costat, l’arrodonirem a 

140x140cm.   

- Llosa de l’escala (menjador): 

Seguint la mateixa estructura que a les altres lloses calculades –tant a la de l’edifici principal 

com a la del magatzem– tenim: 

Càlcul de càrregues: 

Pes propi de la llosa= 1m x 1m x 0,18m x 2500Kg/cm
3
= 450Kg/m 

Pes propi del paviment i l’esglaonat= 1m x 100Kg/m
2
= 100Kg/m  

Sobrecàrrega d’ús= 1m x 300Kg/m
2
= 300Kg/m 

     Càrrega TOTAL= 450 + 100 + 300= 850Kg/m = 8’5KN/m  

Càlcul de moments i tallants: 

Primer tram de les escales: 

Moment màxim=  =  = 10,21mKN 

Càrrega màxima=  =  = 13,18KN 
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Segon tram de les escales: 

Moment màxim=  =  = 3,99mKN 

Càrrega màxima=  =  = 8,25KN 

Ens quedarem amb els valors més desfavorables i gràcies a la taula de Jiménez Montonya i 

sabent el cantell i el tipus de formigó armat, trobarem les capacitats mecàniques d’acer 

necessàries; que, al seu temps, entrarem a les taules d’acer i, d’aquesta manera aconseguirem 

els diàmetres de l’armat principal. Tenint en compte que l’armadura transversal és un 30% de 

la principal, un cop obtinguda aquesta última també tindrem la primera. D’altra banda, també 

hem de saber que l’armat a tracció és un 1’8‰. 

 Amb 20mKN;  

            A x fyd= 165KN x 1m= 165KN 5 Ø10= 170,70KN 

Armat mínim a tracció = 1,8‰ x (1000 x 180)= 324KN  Armat= 7 Ø12= 344,20KN 

Armat transversal= 30% x 344,2KN= 103,26KN  Armat= 5 Ø8 

A continuació, haurem de realitzar la comprovació a tallant a partir de l’esgotament a 

compressió de l’ànima. 

Vrd≤Vu1 

Vrd≤Vu2 

Vrd = 13,18KN 

Vu1 = 0,30 x fcd x bo x d= 0,30 x  x 1 x (180-25-5)= 750KN 

Per tant, podem veure que Vrd ≤ Vu1 amb escreix OK 

 

 



 Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan   217 

Vcu= 0,10 x ξ x (100 x ρ1 x fck)
1/3

 x bo x d 

ξ = 1 +  = 1 +  = 2,15            

ρ1=  =  = 7,53 x 10
-3 

 Vcu=0,10 x 2,15 x (100 x 7,53x10
-3 

x 25)
1/3 

x 1000 x 150= 85.803,59N= 85,80KN 

Així les coses, en tant que el formigó absorbeix el tallant de càlcul també en escreix (13,18  

85,80KN ) no caldrà seguir amb la comprovació.  

En conclusió, tenim un armat principal inferior de 7Ø12, per quantia mínima cada 

200mm, un armat transversal perpendicular a la principal de 5Ø10 cada 200mm i un 

armat per a ancoratges de 7Ø12 també cada 200mm.  

- Sabata de la llosa de l’escala (menjador): 

  

On:                          

2,5Kg/cm x  = 24,5N/cm
2
 

N=  x càrrega=(  ) x 8,5 KN/m= 12,75KN= 12.750N 

   A= 6.840,94cm
2 

= 82,71cm 

Tenint en compte que ens surt una sabata quadrada de 82,71cm de costat, l’arrodonirem a 

90x90cm.   

- Sabata pilar metàl·lic d’estintolament: 

Degut a que tots els pilars metàl·lics que, com veurem, són de les mateixes dimensions i la 

repercussió dels vanos és igual, executarem el mateix càlcul de les sabates per a tots tres.  

 



                                                  Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan 218 

  

On:                                       

2,5Kg/cm x  = 24,5N/cm
2
 

N=  x càrrega=(  +  ) x 1.286,64 KN/cm= 654.900,78N 

   A= 26.730,64cm
2 

= 163,49cm 

Tenint en compte que ens surt una sabata quadrada de 163,49cm de costat, l’arrodonirem a 

170x 170cm.  

Pel que fa a l’armat, pressuposem en primer lloc un diàmetre del 16 i amb la fórmula de l’àrea 

del cercle.  

A= = = 80,42KN (aguanta l’acer) 

                                   = 1,59 

L’axil que tenim és de 128.664,2N= 128,66KN 

Arrodonim aquest valor a un nombre sencer, que seran els rodons que necessitarem; per tant, 

veiem que caldrà 2Ø16mm. 

Veiem que és una solució incorrecta ja que el nombre de rodons respecte a la base de la 

sabata. 

A= = = 20,11KN (aguanta l’acer) 

                                 = 6,39 

L’axil que tenim és de 128.664,2N= 128,66KN 

Arrodonim aquest valor a un nombre sencer, que seran els rodons que necessitarem; per tant, 

veiem que caldrà 7Ø8mm. 
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A continuació, haurem de calcular la separació d’eixos a partir de la següent fórmula: 

Se= =  = 26,5cm 

Degut a que no podem demanar als obrers una separació en decimals, haurem d’arrodonir el 

valor a la baixa, de manera que sigui més restrictiu 30cm. 

30cm x 7rodons= 210cm com que tenim una base de 170cm, ens falta longitud per a poder 

col·locar totes les barres corresponents, per tant, ens comportarà haver de augmentar els 

rodons8Ø10mm.  

Se= =  = 22,71cm20cm 

20cm x 8rodons= 160cm 

A partir d’aquesta solució, haurem de comprovar la Asmin, sabent que Asmin<Arodons: 

 0,0009 x 1700 x 1000= 1.530mm
2
 

                 1.530mm
2
 < 2.185,6 mm

2
OK 

Dels 8Ø10mm extraiem: 8 x 273,6mm
2
= 2.185,6mm

2 

La longitud d’ancoratge es realitzarà mitjançant la fórmula: 

IbI = coeficient amb formigó 25 i acer 500 x Ø
2
= 1,5 x 10

2
= 150mm= 15cm 

També ens falta conèixer el cantell del fonament en qüestió, que suposarem de primer 80cm i 

comprovarem a partir de la fórmula següent: 

;  0,47  4  OK! 

Per tant, ara sí que podem dir que les dimensions de la sabata és de 170x170x80cm.  

Finalment, només restarà calcular les dimensions de la placa d’ancoratge, la qual transmet les 

càrregues a la placa d’ancoratge que les transmet al terreny.  
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C ≤   

On: 

t= 15mm 

fjd= Bj x Kj x fck ≤ 3,3 fcd 

Bj =                                     

Kj=  =  = 4,14 < 5 Ok 

fck=25N/mm 

  x 4,14 x 25 = 69 ≤ 3,3 fcd  69 > 55  55 

 C ≤  = 15 x  = 18,46mm (la distància entre la placa i el perfil –veure 

detall–) 

bef= 2 x c + tfHEB= 2 x 18,46 + 19= 55,92mm 

tef= 2 x c + bHEB= 2 x 18,46 + 300= 336,42mm 

Escales: 

- Escala ascensor: 

Pel que fa a la realització de l’escala, caldrà calcular el número d’esgraons que hem 

d’executar per a salvar l’altura existent i conèixer les dimensions de les petges i les 

contrapetges.  

Altura= 3m 

                        =  = 16,67  17 esglaons 

La mesura ideal de la contrapetja és 0,18m 
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Contrapetja:  = 0,176m = 17,65cm 

2Contrapetja + 1Pertja= 64cm  2x17,6 + 1Petja= 64cm Petja= 28,8cm 

- Escala menjador: 

Realitzarem el mateix procediment emprat anteriorment.  

Altura= 3m 

                      =  = 16,67  17 esglaons 

La mesura ideal de la contrapetja és 0,18m 

Contrapetja:  = 0,176m = 17,65cm 

2Contrapetja + 1Pertja= 64cm  2x17,6 + 1Petja= 64cm Petja= 28,8cm 

Estructura vertical: 

- Pilars metàl·lics: 

El procediment de càlcul de pilars serà molt semblant al que hem realitzat per a buscar les 

bigues de l’estintolament a l’edifici principal. També cal comentar que el valors els obtindrem 

a partir dels càlculs efectuats a l’estructura horitzontal. 

Abans de mostrar el càlcul dels diferents elements s’ha determinat els coeficients de rigidesa 

dels nusos mitjançant el coeficient d’elasticitat de l’acer, les longituds de barres i pilars i les 

inèrcies de les bigues. La metodologia emprada per tal d’obtenir els valors és la següent: 
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N1=   

Sent K= , Kc= coeficient de rigidesa de la pròpia barra, K1= coeficient de rigidesa de la 

barra superior, K11, K12= coeficient de rigidesa de les barres laterals.  

Encastament= 0 

Nus 1= 0,0823         Valors que utilitzarem més endavant.  

Nus 2= 0,0516 

Nus 3= 0,0721 

Encastament= 0 

 

 

I com a dada de partida tenim que σadm= 275/1,05= 261,9N/mm
2
= 261900KN/m

2
 

Un cop definida la tensió de límit elàstic, es faran les comprovacions pertinents, ja sigui a 

nivell secció, de deformació i fletxa com a nivell de barra.  
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Comprovació a nivell de secció: 

 ≤1  

Tram 1: 

Mf= 75,67KNm 

N= 7,71KN 

Tram 2: 

Mf= 119,99KNm 

N= 8,67KN 

Tram 3: 

Mf= 64,46KNm 

N= 7,40KN 

Tram 4: 

Mf= 47,21KNm 

N= 6,86KN 

Com  veiem, la diferència entre ambdós esforços és molt important i ja que l’axil ja que 

aquest no jugarà un paper important en comparació al moment, optem per menysprear-lo.  

Wpl=  =  = 0,000485m
3
= 458151,97mm

3 
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Si introduïm aquest valor als promptuaris, ens dóna un pilar IPE 300.  

Comprovació vinclament: 

 + Ky +  

Per a efectuar aquesta operació utilitzarem els valors de les rigideses dels nusos que està unida 

a la barra amb el moment més desfavorable –un nus 1 i un encastament–. 

  ;  

OK 

LK= β x L = 1,028 x 4,42= 4,55m  

On LK és la longitud de vinclament.  

Posteriorment, s’analitzaran els dos plans del pilar (Y): 

NCR= = = 1793745,23N (Axil crític d’Euler) 

λLT =  )= 0,812 

 = 0,9 [ja que es tracta d’un pòrtic sense arriostrar] 

XLT =  ≤ 1; per tant, comporta diferents càlculs previs: 

Φ= 0,5 x [1 + αLT
*
 x (λLT – 0,2) + λLT

2
] 

α
*
= a partir de les taules adjuntes: 
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Φ= 0,5 x [1 + α
*
 x (λk – 0,2) + λk

2
]= 0,849 

Xk =  = 0,771 ≤ 1 OK 

Pla Z del pilar: 

NCR= = = 658919,19N (Axil crític d’Euler) 

λLT =  )= 1,19 
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 = 0,9 [ja que es tracta d’un pòrtic sense arriostrar] 

XLT =  ≤ 1; per tant, comporta diferents càlculs previs: 

Φ= 0,5 x [1 + αLT
*
 x (λLT – 0,2) + λLT

2
] 

α
*
= a partir de les taules adjuntes: 

 

 

Φ= 0,5 x [1 + α
*
 x (λk – 0,2) + λk

2
]= 1,45 
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Xk =  = 0,437 ≤ 1 OK 

 

KyLT= 0,8945 

Ky= 1,17 

Amb tots aquests valors i amb la fórmula següent comprovarem si el dimensionament és 

correcte. 

 + Ky +  0,567  OK 

D’altra banda, també caldrà realitzar la comprovació de barres que poden vinclar per torsió: 

 + KyLT +  0,779  OK 

Així les coses, veiem que el pilar1 IPE 300 compleix totes les comprovacions, pel que podem 

concloure que utilitzarem aquest tipus en els dos trams necessaris. 

De la mateixa manera, calcularem els altres pilars que ens falten, que serà de la mateixa 

tipologia que l’altre: IPE 300.  
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Estructura horitzontal: 

- Forjat unidireccional: 

Tenint en compte que el forjat entremig és amb jàsseres metàl·liques disposades en sentit 

longitudinal i perfils acanalats d’acer en el transversal sobre el qual es col·loca una llosa. Per 

tant, s’haurà de dimensionar les jàsseres metàl·liques per tal de suportar les càrregues i 

tensions del forjat nou amb l’ús adequat.  

A partir de la taula C.3 del CTE-DB- i, sabent que l’ús del forjat serà d’habitacions, 

obtindrem els valors següents: 

Pes propi: 3,35KN/m
2
 [A partir de les característiques de la casa comercial de la proposta] 

Pes paviment: 1KN/m
2
 [Taula C.3 de paviment de terrazo sobre morter, arrodonit del 

0,80KN/m
2
] 

Sobrecàrrega d’ús: 2KN/m
2 
[Taula 3.1] 

Sobrecàrrega envans: 0,15KN/m
2
 [A partir de les característiques de la casa comercial de la 

proposta] 

 



                                                  Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan 230 

 

Primer tram: 

Llum= 4,42m 

Càrrega majorada= 19,99KN/m [3,35KN/m
2
 x 4,42m x 1,35] 

-Moment flector: 

Mf=  =  = 75,67KNm 

-Moment resistent: 

σadm=  Wx=  ; σadm=  

2750;  

Wx= = =302,68cm
3
  Promptuari: HEB-160 

-Fletxa màxima: 

fmàx= = = 0,88cm 

-Inèrcia: 
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Ix= = = 20349,31cm
4
 Promptuari: HEB-300 

 

Agafem la biga més desfavorable HEB-300; però també caldrà comprovar la fletxa.  

fmàx=  =   = 0,72cm ≤ 1 OK 

Per tant, concloem que utilitzarem un perfil HEB-300 com a jàsseres longitudinals en el 

primer tram de forjat, que suportarà els perfils acanalats transversals. 

Segon tram: 

Llum= 5,08m 

Càrrega majorada= 24,00KN/m [3,35KN/m
2
 x 5,08m x 1,35] 

-Moment flector: 

Mf=  =  = 119,99KNm 

-Moment resistent: 
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σadm=  Wx=  ; σadm=  

2750;  

Wx= = = 479,96cm
3
  Promptuari: HEB-200 

-Fletxa màxima: 

fmàx= = = 1,02cm 

-Inèrcia: 

Ix= = = 48539,28cm
4
 Promptuari: HEB-400  

 

Agafem la biga més desfavorable HEB-400; però també caldrà comprovar la fletxa.  

fmàx=  =   = 0,86cm ≤ 1 OK 

Per tant, concloem que utilitzarem un perfil HEB-400 com a jàsseres longitudinals en el 

segon tram de forjat, que suportarà els perfils acanalats transversals. 
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Tercer tram: 

Llum= 4,19m 

Càrrega majorada= 18,95KN/m [3,35KN/m
2
 x 4,19m x 1,35] 

-Moment flector: 

Mf=  =  = 64,46KNm 

-Moment resistent: 

σadm=  Wx=  ; σadm=  

2750;  

Wx= = =257,84cm
3
  Promptuari: HEB-160 

-Fletxa màxima: 

fmàx= = = 0,84cm 

-Inèrcia: 

Ix= = = 14665,15cm
4
 Promptuari: HEB-260 
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Agafem la biga més desfavorable HEB-260; però també caldrà comprovar la fletxa.  

fmàx=  =   = 0,83cm ≤ 1 OK 

Per tant, concloem que utilitzarem un perfil HEB-260 com a jàsseres longitudinals en el 

segon tram de forjat, que suportarà els perfils acanalats transversals. 

- Llindars en les obertures dels murs:  

Ja que realitzem quatre obertures als murs de càrrega, cal descobrir la llinda necessària per a 

que suportin les càrregues a les que estarà sotmesa. Com ja hem dit, seran perfils metàl·lics 

que es dimensionarà en funció dels càlculs estructurals següents: 

Altura de pedra màxima= 1,2m 

Altura x Amplada x Càrrega= 1,2 x 0,45 x 18= 9,72KN/m 

Majorat= 9,72KN/m x 1,35= 13,12 KN/m 
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El fet de que les quatre obertures estiguin a la mateixa altura i disposades en paral·lel dos a 

dos comporta que amb una sola operació, podem determinar el pes propi dels murs per a totes.  

Llum= 1,2m 

Càrrega= 13,12KN/m 

Moment flector: 

Mf=  =  = 3,66KNm 

Moment resistent: 

σadm=  Wx=  ; σadm=  

2750;  

Wx= = =14,64cm
3
  Promptuari: IPN 80 

Fletxa màxima: 

fmàx= = = 0,24cm 

Inèrcia: 

Ix= = = 19,61cm
4
 Promptuari: IPN-80 
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De tots els perfils que trobem, ja sigui del tipus de perfils com de dimensions, és el que no 

malgastem propietats. Ara bé, haurem de comprovar que la fletxa sigui igual o menor a 1cm. 

fmàx=  =   = 0,06cm ≤ 1 OK 

Per tant, concloem que utilitzarem un perfil IPN-80 com a llindes de les obertures que 

realitzarem.  

Com que a l’ampliació per al restaurant també s’han de fer dos orificis, també haurem de 

calcular la llinda respectiva. 

Altura de pedra màxima= 2,55m 

Altura x Amplada x Càrrega= 2,55 x 0,45 x 18= 20,66KN/m 

Majorat= 20,66KN/m x 1,35= 27,88 KN/m 
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El fet de que les dues obertures estiguin a la mateixa altura i disposades en paral·lel comporta 

que amb una sola operació, podem determinar el pes propi dels murs per a totes.  

Llum= 2,4m 

Càrrega= 27,88 KN/m 

Moment flector: 

Mf=  =  = 31,11KNm 

Moment resistent: 

σadm=  Wx=  ; σadm=  

2750;  

Wx= = =12,44cm
3
  Promptuari: IPN 80 

Fletxa màxima: 

fmàx= = = 0,48cm 

Inèrcia: 

Ix= = = 1333,29cm
4
 Promptuari: IPN-180 
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A continuació, haurem de comprovar que la fletxa sigui igual o menor a 1cm. 

fmàx=  =   = 0,44cm ≤ 1 OK 

Per tant, concloem que utilitzarem un perfil IPN-180 com a llindes de les obertures que 

realitzarem.  

- Coberta: 

Hem de dir que la coberta l’executarem mitjançant una xapa grecada galvanitzada de 0,06cm 

damunt de les encavallades existents, poliestirè expandit i les teules ceràmiques. És per això 

que no cal que dimensionem cap tipus d’estructura.  
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Instal·lacions: 

- Electricitat: 

Hem dimensionat tots els elements sense tenir en compte la previsió de càrregues i per 

tant, s’ha escollit el seu tamany mitjançant els valors mínims que marca la normativa o 

valors per sobre d’aquests. 

Seguidament s’aniran descrivint les diferents parts de d’instal·lació que es van trobant en 

ordre de exterior-interior de l’edifici.  

1. Escomesa (BT 07-BT 11):  

És la part de la instal·lació de la xarxa de distribució que alimenta la caixa general de 

protecció. Hi han diferents tipologies d’escomeses (el nostre cas es tracta d’una escomesa 

enterrada): 

 

Els conductors del cables són de coure amb un aïllament apropiat de compostos polimèrics. 

Apart estaran protegits contra la corrosió que pugui provocar el terreny on s’instal·lin i 

tindran una resistència mecànica suficient per a poder suportar els esforços mecànics que 

puguin estar sotmesos. La tensió assignada dels cables no serà inferior a 0,6/1kv. La secció 

serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, la secció no serà 

inferior a 6mm2 (per a conductors de coure). 

2. Caixa general de protecció (BT-13) 

És la caixa situada en façana que inclou els elements de protecció de la línia general de 

alimentació. S’ha de tenir en compte que la intensitat del fusibles de la CGP ha de ser més 

baixa que la intensitat màxima admissible de la LGA i més alta que la intensitat màxima de 

l’edifici. La CGP utilitzada en aquest edifici és del tipus CGP-9-160A ja que té una entrada 

subterrània deguda a la situació de l’escomesa i una sortida aèria de la LGA. 



                                                  Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan 240 

 

 

Un resum amb les principals característiques és el següent: 

 

3. Línia general d’alimentació (BT-14): 

És l’encarregada d’enllaçar la CGP amb la centralització de comptadors. El traçat serà el 

més recte possible, anant per a zones d’ús comú. Els conductors a utilitzar (tres de fase i un 

de neutre) són de coure, unipolars i aïllats, sent la seva tensió assignada igual o superior a 

0,6/1kV. La secció mínima que tindrà serà de 10mm2 com a mínim i la línia no haurà de ser 

propagadora d’incendis i amb una emissió de fum i opacitat reduïda. La màxima caiguda de 

tensió permesa serà 0,5%. 

En aquest projecte la LGA està subjectada al fals sostre. S’ha intentat que el seu recorregut 

sigui el més recte possible però degut a la geometria del conjunt de planta baixa s’ha agut de 

fer una petita curvatura. Un resum de les principals característiques són les següents: 
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4. Interruptor general de maniobra (BT-16) 

La seva missió és deixar fora de servei en cas de necessitat la totalitat dels comptadors. S’ha 

d’instal·lar una evolvent doble de doble aïllament independent que contindrà un interruptor 

de tall omnipolar (d’obertura en càrrega) i que garanteixi que el neutre no sigui tallat abans 

que els altres pols. 

És obligatori en cas de concentració de més de dos usuaris. A més a més, en cas de previsió 

de càrregues de menys de 90 KW s’utilitzarà un IGM de 160 A i en cas d’una previsió de 

càrregues d’entre 90 i 150 KW s’utilitzarà un de 250 A. 

5. Centralitzador de comptadors (BT-16): 

Es col·locaran de forma concentrada en un o més d’un lloc. Nosaltres els col·locarem a 

l’espai reservat per de la recepció en un armari ja que, malgrat tinguem l’ascensor, el nombre 

de comptadors és igual o menor de 16 i es poden disposar en un armari; si no fos així 

s’hauria de fer servir un local.  

6. Derivació individual (BT-15) 

És la part de la instal·lació elèctrica que partint dels comptadors subministra energia 

elèctrica a cada usuari, que haurà de complir les següents característiques: 
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Les mides del conducte d’obra són aproximades. Els conductors utilitzats són de coure 

unipolars amb una tensió assignada de 450/750V. La secció mínima és de 6mm2 per als 

cables polars, neutre i de protecció i 1,5 mm2 per al cable de comandament. 

7. Dispositius generals de comandament i protecció (BT 17) 

Es situaran el més a prop possible al punt d’entrada de la derivació individual. A la 

vivenda, s’han de situar al costat de la porta d’entrada. Un resum de les característiques 

necessàries són els següents: 

 

8. Instal·lació interior (BT 25) 

La instal·lació té un grau d’electrificació elevada de 9200W, però com que fins a 14000W es 

pot subministrar amb un sistema monofàsic, els comptadors es poden seguir comptant com a 

monofàsics. S’ha intentat complir la normativa el més estrictament possible seguint la taula 

adjunta: 
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Com a mínim s’han col·locat aquests punts elèctrics però en algun cas, es pot arribar a 

superar aquest nombre per a poder donar més comoditat als propis usuaris. En la següent 

taula es poden veure el nombre de punts possibles per a cada circuits i el nom dels diferents 

circuits (en la vivenda hi han el C1, C2, C3, C4, C5 i C10). 
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- Telecomunicacions: 

Es tracta d’un edifici que consta de plantes amb usos diferents: recepció, servei de bar i 

restaurant (amb cuina) a la planta baixa i quatre habitacions a la de dalt.  

Primer de tot, per a poder calcular i dimensionar cadascuna dels components que engloben la 

instal·lació, haurem de calcular el nombre de PAUS (punts d’accés de l’usuari) sabent que el 

valor que obtindrem correspon al número d’habitacions, vivendes i recintes que disposa 

l’edifici, els quals requereixen d’aquesta instal·lació. Per tant, veiem que tenim: 

1 per la PB + 4 habitacions = 5 PAUS  

Aquest valor ens condicionarà tots els elements. Per a especificar-ho d’una manera clara i 

entenedora dimensionarem i calcularem els números de cables que necessitarem seguint 

l’ordre que segueix la instal·lació des de l’escomesa de la xarxa de distribució fins a la presa 

de cada vivenda individual. 

1. Arqueta d’entrada:  

  

Degut a que tenim tan sols 5 PAU’s, un valor que no arriba al 20, l’arqueta d’entrada haurà de 

tenir unes dimensions de 400x400x600mm.  

2. Canalització externa:  

 

Aquest tub haurà de ser d’un diàmetre de 63mm, amb la paret llisa. Per a saber de quants 

conductes caldrà disposar, haurem de tornar a fixar-nos amb els punts d’accés de l’usuari. 
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Veiem, doncs, que tindrem quatre conductes, 1 dels quals seran TB + RDSI, 1 de TLCA i 2 de 

reserva.  

3. Arqueta de registre: 

Les dimensions seran de 400x400x400mm. 

4. Recinte d’instal·lació de telecomunicació únic (RITU): 

  

Per tant, les dimensions del recinte situat a l’espai destinat a instal·lacions i bugaderia de la 

planta baixa serà de 2000x1000x500mm. Ara bé, també seria important dir que hauran de ser 

registrables i per això tindran una porta tancada amb clau. També disposaran d’una 

canalització elèctrica de 2x6+ T amb magnetotèrmic de 25A per a poder tenir una 

il·luminació de com a mínims 300 lux i hauran d’estar ventilats. 

Com ja hem comentat a la proposta d’intervenció, hem col·locat un RITU en lloc del RITI i 

RITS ja que les característiques que proporciona l’edifici al respecte s’adeqüen a la perfecció 

en les que s’utilitzen en la col·locació del Recinte d’instal·lació de telecomunicació únic  

(edificis unifamiliars, edificis de PB+3 com a màxim i amb un nombre inferior o igual a 10 

PAU’s).  

5. Canalització principal:  

 

En aquest cas el nombre de tubs seran cinc i de diàmetre 50mm. La nostra canalització 

principal anirà sota el paviment de la planta baixa fins arribar als punts finals de la mateixa o 
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al conducte tècnic d’obra que comunica les dues plantes existents.  Aquest conducte  d’obra, 

al seu temps i segons el Codi Tècnic, haurà de ser també registrable.  

6. Registre secundari: 

 

Les dimensions seran de 500x700x150mm i anirà just al principi de començar la canalització 

secundària als diferents plantes tipus.  

7. Canalització secundària: 

Sabent que hi ha 3 tubs de diàmetre 25mm per cada PAU, i que a la planta superior hi ha 

quatre habitacions (4 PAU), podem concloure que hi passaran 12 tubs corrugats o llisos.  

8. Registre de terminació de xarxa: 

 TB + RDSI: 100x170x40mm 

 RTV: Caixa o registre de 200x300x60mm 

 TLCA+SAFI: Caixa o registre de 200x300x40mm 

Cal comentar que a la planta baixa haurem d’abastir l’espai de cafeteria-bar i la recepció. 

D’altra banda, les habitacions sí que disposaran del seu registre de terminació de xarxa 

cadascuna. 

9. Canalització interior d’usuari:  

Tindrem 1 tub de 20mm de diàmetre per cada registre de presa; per tant, a l’inici del 

recorregut tindrem 2 tubs –amb tres cables de registres de presa– i a mesura que vagin 

arribant a la presa tindrem tants cables menys com els que hem disposat per arribar al punt de 

presa en qüestió. 
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10. Registres de presa: 

A la planta baixa abastirem, com a mínim, el recinte de cafeteria-bar amb una televisió i la 

recepció amb Internet i banda ampla. Les habitacions en tenim 3 (TV, Telèfon i TLCA), 

sempre excloent els banys.  

- Ventilació i evacuació de fums: 

Els sistemes de ventilació hauran de garantir que es renovi l’aire mitjançant l’entrada d’aire 

exterior i l’extracció d’aquest quan ja ha recorregut tot l’espai. Així s’assegurarà la qualitat 

d’aire interior dels edificis amb els sistemes de ventilació pertinents. Paral·lelament, es 

determinarà l’evacuació de la cuina. Per tot l’esmentat, haurem de realitzar la previsió 

d’espais per a la implantació dels conductes d’evacuació de gasos procedents de combustió i 

cocció. 

Planta Baixa: 

-1 Recepció 

-1 Cafeteria-bar 

-1 Restaurant 

Planta superior: 

-4 Habitació doble 
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SISTEMA RECINTE OCUPACI
Ó PER  
ZONES 

SUP. ÚLTIL 
(m2) 

RATI 
(l/s) 

Cabal mínim 
ventilació 

(l/s) 

Admissió 
 

Recepció 1 10,30 5 5 

Cafeteria-bar 22 61,01 3 66 

Restaurant 24 45,48 3 72 
 143 

Extracció Bany   - 3,05 15 15 
Cuina - 16,04 2 32,8 

 45 

 

Per a garantir que l’aire circuli des dels locals secs cap els humits hi hauran d’haver obertures 

d’admissió a les totes les sales de la planta baixa i als dormitoris; als lavabos i a la cuina, per 

la seva part, hi hauran de haver obertures d’extracció. En les particions situades entre locals 

d’admissió i locals d’extracció s’hauran de disposar obertures de pas, les quals seran una 

escletxa a les portes. Cal dir que les obertures d’admissió que acabem de comentar es 

disposaran airejadors en la fusteria de les finestres. 

Així les coses, a partir de la taula de cabals mínims d’aire de ventilació (qv) que ens 

proporciona el CTE-DB-HS-3, dictaminarem el cabal assignat a cada sala existent. A partir 

d’aquí, podrem copsar que el cabal d’admissió i el d’extracció són bastant diferent per 

afavorir la circulació de l’aire dins de la vivenda. 

Planta Baixa: 
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Planta Superior: 

 

D’altra banda, també tenim el sistema complementari i natural, és a dir, sistema de portes i 

finestres les quals són obertures que fan la funció d’admissió directes a l’exterior.  

- Seccions obertures admissió des de l’exterior (finestres): 

Planta Baixa: 

 

 

 

Planta Superior: 

 

 

 

 

 

SISTEM

A 

RECINTE OCUPACI

Ó PER  

ZONES 

SUP. 

ÚLTIL 

(m
2
) 

RATI 

(l/s) 

Cabal mínim 

ventilació 

(l/s) Admissió 

 

 

Habitació doble 1 2 17,14 5 10 

Habitació doble 2 2 18,10 5 10 

Habitació doble 3 2 14,84 5 10 

Habitació doble 4 2 15,18 5 10 

 40 
Extracció Bany H.D.1 - 3,71 15 15 

Bany H.D.2 - 4,03 15 15 
Bany H.D.3 - 3,97 15 15 

Bany H.D.4 - 3,94 15 15 

 60 

LOCALS 

D’ADMISSIÓ 

Qva 

(l/s) 

SUP. 

AIREJADORS 

S=4 · qva 

Recepció 5 20 

Cafeteria-bar 66 264 

Restaurant 72 288 

LOCALS 

D’ADMISSIÓ 

Qva 

(l/s) 

SUP. 

AIREJADORS 

S=4 · qva 

Habitació doble 1 10 40 
Habitació doble 2 10 40 
Habitació doble 3 

 

10 40 

Habitació doble 4 10 40 
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- Seccions obertures de pas (portes): 

Per a garantir la lliure circulació de l’aire entre estances es requeriran obertures sota les portes. 

La secció de cada escletxa segons l’estança la podem veure a continuació: 

Planta Baixa: 

 

 

 

 

 

Planta Superior: 

 

 

 

 

 

 

- Seccions obertures d’extracció:  

Com podem veure, tots els banys menys un no disposen de ventilació natural, així que s’haurà 

d’executar un shunt ceràmic de ventilació. 

Finalment, només ens cal fer un esment a l’evacuació dels fums procedents de la cuina, per la 

qual es disposarà una campana extractora amb les propietats de la casa comercial en qüestió.  

PORTA Qva 

(l/s) 

Smin=8 · qva 

Smin>70cm
2
 

Amplada de la 

porta (cm) 

Escletxa entre 

el full de la 

porta i el terra 

(cm) Recepció 5 40 - - 
Cafeteria-bar 66   528 - - 

Restaurant 72 576   140 3,43 
Bany 15 120 80 1,71 

PORTA Qva 

(l/s) 

Smin=8 · qva 

Smin>70cm
2
 

Amplada de la 

porta (cm) 

Escletxa entre 

el full de la 

porta i el terra 

(cm) Habitació doble 1 10 80   80 1,14 
Habitació doble 2 10   80 80 1,14 

Habitació doble 3 

 

10   80 80 1,14 
Habitació doble 4 10 80 80 1,14 
Bany H.D.1 15 120 80 1,71 

Bany H.D.2 15 120 80 1,71 

Bany H.D.3 15 120 80 1,71 

Bany H.D.4 15 120 80 1,71 
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- Evacuació d’aigua: 

En primer lloc, parlarem de les residuals: 

 

Planta Baixa:         1 WC: 5UD; Ø 100mm 

            BanyUnitats de descàrrega/element   

–ús públic–                          1 pica: 2UD; Ø40mm 

                             

    1 rentaplats: 6UD; Ø40mm 

           Cuina Unitats de descàrrega/element 

         1 pica: 2UD; Ø40mm 

Vivenda: 

                                                                                                  1 WC: 5UD; Ø100mm 

            Banys complerts  Unitats de descàrrega/element:    1 pica: 1UD; Ø32mm 

  –ús privat–                    1 banyera: 2UD; Ø40mm    

                       1 bidet: 2UD; Ø32mm 
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Malgrat aquest esquema, podem veure que els banys d’ús privat amb cisterna, com és el 

nostre cas, es simplifiquen de manera que les unitats de descàrrega són 6UD i el diàmetre 

global de les derivacions individuals és de 100mm.  

 

Amb la taula 4.3 del mateix document esmentat anteriorment, trobarem el diàmetre dels 

ramals col·lectors entre els aparells sanitaris i el baixant, a partir del màxim número de 

unitats de descàrrega i un pendent del 2%: 

Planta Baixa: 

Bany petit: 7UD  Ø63mm 

Cuina: 8UD  Ø63mm 

Planta Superior: 

Banys complerts: 6UD  Ø50mm 

Seguidament, amb la taula 4.4 buscarem el diàmetre dels baixants (mm), tenint el compte el 

màxim número d’unitats de descàrrega, a cada ramal per una altura del baixant de fins a tres 

plantes: 
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-Baixant A= Bany petit + Banys complerts superiors (mínim diàmetre 110mm) 

-Baixant B= Cuina + Bany complert superior (mínim diàmetre 110mm) 

-Baixant C= Bany complert (mínim diàmetre 110mm) 

 

A: 19UD Ø 63mm Ø 110mm (mínim) 

B: 14UDØ 63mm  Ø 110mm (mínim) 

C: 6UD Ø 50mm   Ø 110mm (mínim) 

 Finalment, trobarem el diàmetre dels  col·lectors  horitzontals  d’aigües  residuals  , en 

funció del nombre màxim d’unitats de descàrregues i un pendent 2%: 

Atès que el diàmetre mínim és 110mm, serà aquest el que utilitzarem. 

A continuació, ens centrarem amb les pluvials: 

Situació de l’edifici: Horta de Sant Joan  Zona B; 50 isohietes (Taula B.1 DB HS-5) 
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f= i/100 

              f= 110/100=1’1 

Zona B; 50 isohietes 

A partir de la taula 4.7, pressuposant un pendent del 2% i la superfície en projecció 

horitzontal servida (m2), sabrem el diàmetre nominal del canaló: 

 

Superfície de la coberta amb projecció horitzontal= 183,99m2  diàmetre nominal 200mm 

- Fontaneria (IFF): 

 

A partir d’aquesta taula sabrem els caudals previsibles d’aigua freda.  
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Planta Baixa:         1 WC: 0,10dm
3
/s 

            BanyUnitats de descàrrega/element   

–ús públic–                      1 pica: 0,05 dm
3
/s 

                             

    1 rentaplats: 0,25 dm
3
/s 

           Cuina Unitats de descàrrega/element 

         1 pica: 0,20 dm
3
/s 

Vivenda: 

                                                                                                  1 WC: 0,10 dm
3
/s 

            Banys complerts  Unitats de descàrrega/element:    1 pica: 0,05 dm
3
/s 

  –ús privat–                    1 banyera: 0,30 dm
3
/s 

                       1 bidet: 0,10 dm
3
/s 

A partir d’aquesta taula sabrem els caudals previsibles d’aigua calenta (ACS).  

Planta Baixa:          

            BanyUnitats de descàrrega/element     1 pica: 0,03 dm
3
/s 

–ús públic–                           

                             

    1 rentaplats: 0,20 dm
3
/s 

           Cuina Unitats de descàrrega/element 

         1 pica: 0,30 dm
3
/s 
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Vivenda: 

                                                                                                  1 pica: 0,03 dm
3
/s 

            Banys complerts  Unitats de descàrrega/element:    1 banyera: 0,20 dm
3
/s 

  –ús privat–                    1 bidet: 0,065 dm
3
/s            

  

Q TOTAL= Caudal total de la vivenda= Q IFF + Q ACS = 2,8 + 1,71= 4,51 dm
3
/s 

K1=  =  = 0,17 

4,51 x 0,17= 0,77 dm
3
/s = 2106 L/hora [Caudal regular suficient] 

1. Escomesa: 

 

2. Tub d’alimentació: 
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3. Comptador: 

 

4. Clau d’abonat: 

 

5. Derivació individual: 

 

6. Derivacions aparells: 
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- ACS/ Solar: 

A partir de les taules que ens proporciona el CTE-DB-4, establirem el consum energètic per a 

l’aigua calenta sanitària. 

 

L’edifici en què ens trobem té diferents usos, així que sumarem els valors de la vivenda, el 

restaurant i la cafeteria que ens facilita la taula 4.1.  Demanda de referència a 60º = 50 

Ara bé, també la calcularem paral·lelament mitjançant el Decret d’ecoeficiència. 
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En aquest cas, no trobem els usos adequats als que està destinat l’edifici, per això només 

tenim com a valor: 40.  

 

 

Cal dir que ja que el nombre de dormitoris i el nombre de persones no concorden amb el que 

està destinat, agafarem el valor més desfavorable.  

Demanda diària d’ACS (CTE)=Demanda diària d’ACS/persona x nº de persones= 50· 7=350 

L/dia  

Demanda diària d’ACS (D.E)=Demanda diària d’ACS/persona x nº de persones= 40· 8=320 

L/dia 
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Cal establir la zona climàtica en la que es troba la nostre vivenda per tal de, més endavant, 

seguir amb els nostres càlculs. Aquests valor són necessaris per tal de diferenciar una vivenda 

segons la irradiació que rep. En el nostre cas i segons el CTE i el Decret d’Ecoeficiència 

veiem que la Terra Alta està situada a la Zona IV. 

 

 

 

Una vegada definides la demanda diària d'ACS total de l'edifici i la zona climàtica on es troba 

l'edifici es pot determinar la contribució solar mínima exigida pel CTE-HE-4 i les seves taules 

adjuntes: 
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A continuació, calcularem el nombre de litres a l’any són necessaris per abastir l’edifici a 

partir de les dues normatives: 

Da (CTE)= Dd x 365 dia /any = 350 L/dia x 365 dies/any = 127.750 L /any 

Da (D.E)= Dd x 365 dia /any = 320 L/dia x 365 dies/any = 116.800 L /any 

També caldrà buscarem els KWh/any que són necessaris per tal d’escalfar l’aigua calenta en 

concret a partir de la fórmula següent: 

EACS= Da x ∆T x Ce x δ  

Sent: 

Da = Demanda diària 

∆T=Tbuscada–Txarxa = 60ºC – 14,92ºC = 45,08ºC   (la temperatura de xarxa es troba segons la 

taula B.1 que ens facilita la de la capital de província) 

Ce(calor específic) = 0,001163 KW·h/ºC·kg 

 δ(densitat de l’aigua) =
 
1Kg /L  

Com portem fent en tots els càlculs d’aquesta secció, la demanda energètica anual per 

l’escalfament d’ACS també la calcularem via CTE i Decret d’ecoeficiència. 
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EACS (CTE)= Da · ∆T · Ce · δ= 127.750 x 45,08 x 0,001163 x 1= 6.697,68KWh/any 

EACS (D.E)= Da x ∆T x Ce x δ= 116.800 x 45,08 x 0,001163 x 1= 6123,59KWh/any 

 

Un cop establert el valor anterior, caldrà buscar la contribució que pot donar una placa solar 

en hores de sol per escalfar l’aigua i no haver de gastar altres energies. Aquest càlcul el 

realitzarem aplicant un 60% a la demanda energètica anual per l’escalfament d’ACS. 

EACSsolar (CTE)= EACS x CS = 6.697,68KWh/any x 60% = 4018,61KWh/any 

EACSsolar (D.E)= EACS x CS = 6123,59KWh/any x 60%= 3674,15KWh/any 

Amb els dos possibles valors plasmats, escollirem el més restrictiu dels dos.  
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L’àrea de captadors solars es donarà en funció de la demanda energètica a cobrir amb energia 

solar, de la radiació solar rebuda i del rendiment de la instal·lació.  

Acapsol =   

Sent: 

I (Valors d’irradiació solar segons “L’Atles de Radiació Solar de Catalunya”)Irradiació 

mitjana anual diària = 15,5 MJ/m
2
    Irradiació mitjana anual = 15,5 MJ/m

2
 x 365 dies/any = 

5.657,5 MJ/m
2
. Irradiació mitjana anual en KWh/m

2
 = 5.657,5 MJ/m

2
 x 0,278 = 1.572,79 

KWh /m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

α (Coeficient en de la inclinació del captador i la seva orientació) = 0,90 

δ (Coeficient de reducció per ombres en la irradiació rebuda) = 1,00 

Ja que el disseny tant dels captadors com de la coberta no repercuteix en cap tipus d’ombres a 

tota la seva superfície.  

r (Rendiment mig anual de la instal·lació) = 0,45 
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El valor serà 0,45 ja que segons el CTE: “En el cas d’instal·lacions solars d’habitatges 

unifamiliars el rendiment estaria pròxim al màxim de 0,5. En el cas dels plurifamiliars, si el 

sistema comprèn l’acumulació centralitzada, es situaria al voltant del 0,4 i si és individual, al 

voltant del 0,35”. 

Acapsol =  =  = 6,31m
2
  3 captadors de 2,327m

2
 

Tot seguit, haurem de conèixer el volum d’acumulació individual tot regint-nos amb els 

paràmetres establerts.  

50 <   < 180 

 50 x A= 50 x 6m
2
= 300L 

 180 x A= 180 x 2m
2
= 1080L 

Sent: 

A=la suma de les superfícies útils dels captadors en m
2
 instal·lats.  

Per tant, el volum d’acumulació ha d’estar entre els 300 i els 1080L. Ara bé, degut a que la 

nostra comarca té una radiació inferior, no tindrem tanta capacitat d’acumulació, és per això 

que optem per col·locar un acumulador amb un volum de 600L.  

 

- Gas liquat (propà): 

A diferència del gas natural, com ja hem comentat amb els dos tipus de construccions 

anterior, el gas propà –aquell que s’aconsella col·locar en hotels i restaurants– disposa d’un 

subministrament de bombones amb el gas dins i s’anomena canalitzat, motiu pel qual es 

disposarà a cada immoble un comptador que controli el règim de consum. Alimentarà la cuina 

i alhora la calefacció de radiadors tubulars situats a cada estança. També hem de comentar 

abans de res, que al ser un complex hi haurà un dipòsit aeri a la zona oberta oriental que pugui 

alimentar cadascuna de les construccions; per aquesta raó no requerim les casetes. 

Per a saber quin dipòsit cal que instal·lem, haurem de calcular primerament el caudal que 
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requereix el nostre complex, però en aquest apartat calcularem el magatzem: 

 

 = = 5,04Kg/h 

 

/h 

Qi= 6,3Kg/h  

S2=  = 0,45 

 

Qsc= n x S2 x Qi= 15 x 0,45 x 6,3= 34,56 Kg/h x 5h= 172,8Kg 
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A continuació, sumarem tots els caudals necessaris i, així podrem saber quin tipus de dipòsit 

necessitem un dipòsit de, com a mínim, 502,74Kg.  

 

Així les coses, la casa comercial Cepsa ens proporciona un dipòsit de 1.000Kg, que serà el 

que utilitzarem i ens subministrarà el gas propà corresponent.  
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2. FITXES DE PATOLOGIES 

SENSE PATOLOGIA APARENT  

01 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
CIMENTACIÓ 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
 

Element afectat: 
 

Dibuix 
 

 

 

 

 
 

 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

□ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

□ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       □ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Atès que no s’ha pogut realitzar una inspecció subterrània, tant per falta de permisos 

com d’instruments, ni tampoc hem trobat cap fossat per on es puguin establir les 

possibles lesions de la cimentació, suposarem a la vista de l’estat general de les 

estructures i tancaments que no hi ha cap patologia important de la qual se n’hagi de fer 

una reparació o prevenció. 
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PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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ESQUERDES VERTICALS  

02 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Arcs i obertures arquejades arreu 

Element afectat: 
Parets de càrrega i façanes 

Dibuix 
 

 

 

 

 
 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          ◘ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        ◘ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       ■ A mig termini       □ A llarg termini        
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Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

A la gran majoria d’arcs que formen les obertures dels paraments verticals s’han 

produït una esquerda vertical, que afecta a la totalitat de l’espessor i de l’altura. D’entre 

els diversos factors que provoquen les esquerdes als murs, en aquest cas cal pensar en 

un repartiment defectuós de càrregues o sobrecàrregues no previstes, les variacions 

tèrmiques i higromètriques que afectin la cohesió dels materials i, finalment, l’erosió i 

envelliment degut a agents atmosfèrics. Ultra això, veient que la lesió afecta en major o 

menor tots els arcs de la construcció i que l’esquerda segueix en tots els casos  la part 

més dèbil de l’obertura,  possiblement ha estat produïda per concentracions de tensions 

que en part potser també són degudes a un defecte de projecció.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Per tal de reparar les esquerdes s’ha d’actuar sobre la causa o bé sobre la lesió; en el 

nostre cas en particular, repararem sobre l’esquerda en sí. (en alguns casos caldrà 

apuntalar) Utilitzarem un segellat d’esquerdes mitjançant malles de reforç, les quals 

absorbeixen les tensions i eviten que l’obertura es torni a produir.  

 

FOTOGRAFIES 
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ESQUERDES OBLIQÜES  

03 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓ VERTICAL 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Parament exterior 

Element afectat: 
Escales 

Dibuix 

 
 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       ■ A mig termini       □ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 
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DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Al parament de les escales s’hi pot apreciar clarament una esquerda seguint un arc de 

descàrrega. Aquestes esquerdes són produïdes pels moviments i deformacions que es 

duen a terme al mur, que en segona instància, generen una redistribució de càrregues, 

traslladant-les al terreny. Aquest fet, a part de crear esquerdes, potser també va 

provocar l’enfonsament dels graons de les escales exteriors que comuniquen els dos 

pisos de l’edifici. D’altra banda, també trobem esquerdes a les obertures, que segueixen 

l’arc de descàrrega causat per un assentament extrem.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Com ja hem esmentat i més endavant ho podrem veure mitjançant un element gràfic, 

tots els graons estan sense funcionalitat i a més a més, la quantitat i la qualitat 

d’esquerdes que hi ha al mur la reparació seria més costosa que no pas enderrocar el 

volum existent i construir-lo de nou. La resta d’esquerdes puntuals, es repararan amb 

un segellat d’esquerdes, procediment que ja hem detallat en l’apartat anterior.  

 

FOTOGRAFIES 
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FISSURES  

04 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Arreu 

Element afectat: 
Façanes i parets de càrrega 

Dibuix 
 

 
 

 

 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

◘ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 
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DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Als tancaments verticals veiem que les fissures que s’aprecien són, d’una banda, del 

mateix material d’acabat i, de l’altra, fissures ramificades i molt properes les unes a les 

altres al parament. La ramificació, la poca distància entre les diferents fissures d’una 

mateixa regió i l’aparició de les fissures en la pintura com a conseqüència de la 

degradació del temps i d’efectes climatològics (altes temperatures i humitat), ens duu a 

afirmar amb tota certesa que són lesions superficials que no suposen cap tipus de perill i 

són causades per retraccions hidràuliques i de la dilatació tèrmica. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Per tant, la reparació serà senzilla. Caldrà repicar la superfície on se situen les fissures i, 

posteriorment, es disposarà una fina capa de morter que tornarà a homogeneïtzar la 

superfície en qüestió.  

 

FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENTS DE REVESTIMENTS  

05 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
TANCAMENTS / REVESTIMENTS I ACABATS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Façanes 

Element afectat: 
Arrebossat i pintura de façanes 

Dibuix 
 

 
 

 

 

 
 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          ■ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 
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DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Observem que el material d’acabat en moltes zones de les façanes s’ha desprès del 

suport. Sabent que aquest revestiment d’acabat és vell i que no està bufat sinó 

desaparegut, ens condueix a sospitar que aquests despreniments s’han produït ja que la 

vida útil del material s’ha esgotat, fet que comporta una pèrdua de resistència i 

d’adherència.   

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Per tal de deixar els tancaments actuals amb revestiments continus, s’hauria de repicar 

la zona afectada i tornar-li a aplicar una base de morter que serveixi d’adhesió a la 

pintura hidròfuga que volem d’acabat.     

 

FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENTS DE REVESTIMENTS  

06 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
TANCAMENTS / REVESTIMENTS I ACABATS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Paraments interiors arreu 

Element afectat: 
Guix i pintura paraments verticals 

Dibuix 

 
 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Al parament vertical que no fa funció de façana però sí de tancament, veiem que el 

revestiment d’estucat està totalment deteriorat, amb esquerdes, bufat i en procés de 

desprendre’s d’una sola peça. En aquest cas, molt probablement, la causa principal és 

la mateixa que hem esmentat anteriorment; és a dir, la pèrdua d’adherència i resistència 

pel pas del temps. Però, a més a més, el fet que la coberta hagi desaparegut, fa que una 

superfície que no estava preparada per a suportar l’aigua de la pluja, ho hagi de fer i, 

per tant, comporta un entumiment d’aquesta i, com a conseqüència, produeix 

l’esquerdament existent.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

De la mateixa manera que faríem la reparació en les façanes, també ho faríem en aquest 

tancament interior; ara bé, l’acabat no caldria que fos hidròfug.  
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FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENTS DE REVESTIMENTS  

07 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURES / REVESTIMENTS I ACABATS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Part superior pilar de les dependències estació 

Element afectat: 
Guix pilar 

Dibuix 

 
 

Tipus de patologia: 
 

◘ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

El revestiment superior del pilar ha desaparegut degut, principalment, a l’acció 

d’efectes atmosfèrics al desaparèixer la coberta que el protegia 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

La solució serà, durant l’execució de la nova coberta, raspar i deixar homogènia la 

superfície per tal d’aplicar una capa de morter i d’acabat adient. 
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FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENTS DE MATERIAL  

08 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Obertures dels tancaments verticals 

Element afectat: 
Tancaments verticals 

Dibuix 
 

 

 
 

 
Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          ◘ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        
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Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Tots els despreniments que podem observar als tancaments verticals s’han produït en 

obertures. Al brancal de la finestra de la planta superior i dels arcs que fan d’obertura 

principal, part del material de tancament ha desaparegut. D’altra banda, bona part del 

material que recobreix l’ampit de la finestra situada a la façana nord, que fa de 

parament de les escales, també ha desaparegut. El motiu d’aquestes distensions és 

difícil d’esbrinar ja que podrien ser producte d’un impacte, conseqüència d’una 

esquerda o fissura i/o agents atmosfèrics. El despreniment als arcs superiors de les 

finestres és degut a l’erosió física que ha produït l’aigua que ha entat dins les juntes que 

es formen entre el marc i el parament i, un cop descendeix la temperatura, aquesta 

aigua augmenta de volum i produeix aquesta pèrdua de material.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Un cop s’hagi d’intervenir en el sanejament de les façanes i la col·locació de marcs 

nous, també s’aprofitarà per a reparar aquestes lesions. L’ampit de la finestra es 

repicarà bé i a continuació, es col·locaran nous materials per a complir la funció 

desitjada; als forats que han provocat la pèrdua de material, es disposarà ciment que els 

reompli o deixi la superfície llisa. Quan es treguin els marcs de fusta actuals de totes 

les finestres i portes –no tan sols el cas particular que veiem en la fotografia– les 

conseqüències seran similars a les que podem observar; és a dir, el material de l’entorn 

es veurà afectat, pel que s’haurà de realitzar una injecció de material per tal d’eliminar 

aquesta degradació.  

 

FOTOGRAFIES 
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EROSIÓ MECÀNICA  

09 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
TANCAMENTS / REVESTIMENTS I ACABATS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Façanes 

Element afectat: 
Cornisa de les façanes 

Dibuix 
 

 
Tipus de patologia: 
 

■ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

 Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Pèrdua de material causada, tal i com indica el seu nom, per esforços mecànics que 

afecten d’una manera permanent a l’element que es desgasta. Com a tipus d’esforços, 

podríem citar els impactes, fregaments i l’acció eòlica. En el cas que ens ocupa, veiem 

que la zona malmesa està situada a la cornisa, és a dir, a la part alta de la façana, un 

punt exposat per a que el vent i l’aigua actuïn sobre el material erosionant-lo.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Al veure que la petita part afectada i prevenint que s’ha de disposar d’un canaló que 

condueixi l’aigua de la coberta al llarg de tota la cornisa, no caldrà incidir-hi gaire, 

només caldrà reparar la zona danyada amb morter i amb l’acabat pertinent que triem 

per a tota la façana, per després, col·locar el canaló de PVC.     
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FOTOGRAFIES 
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EFLORESCÈNCIA  

10 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
TANCAMENTS / REVESTIMENTS I ACABATS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Façanes (especialment la nord) 

Element afectat: 
Sòcol de façanes 

Dibuix 

 
Tipus de patologia: 
 

□ Física          ■ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

A algunes àrees superficials del sòcol de fàbrica de maó –majoritàriament afectat a la 

zona nord– podem apreciar un seguit de taques blanques, és a dir, el resultat de la 

cristal·lització de sals solubles continguts al material d’on emergeixen. Els fenòmens 

físics que causen l’eflorescència són la influència de temperatura en la solubilitat de les 

sals i la mida i forma de la xarxa capil·lar. 

Aquesta eflorescència secundària ha estat provocada per una combinació de condicions 

desfavorables del medi i de la presència de sals que conté el mateix maó.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Per tal de prevenir-ne l’aparició s’hauria hagut d’evitar el contacte entre la maçoneria, 

les sals i l’aigua mitjançant morters i materials hidròfugs d’alta qualitat, així com 

també s’hagués hagut de disposar una pel·lícula de polietilè entre el sòl i el tancament 

per tal d’evitar el pas d’aigua i condensació de la humitat. 
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Ja que la prevenció no ens és vàlida, haurem de passar a fer-ne un tractament. Com 

hem comentat anteriorment, l’eflorescència prové de les sals que procedeixen de les 

peces ceràmiques, per tant, hauria de desaparèixer amb una neteja simple quan el clima 

sigui calorós o fred per tal de no tornar a dissoldre les sals. 

 

FOTOGRAFIES 
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ORGANISMES VIUS  

11 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
TANCAMENTS / REVESTIMENTS I ACABATS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Façanes (sobretot la nord) 

Element afectat: 
Arrebossat de les façanes  

Dibuix 

 

 

 
 

 
Tipus de patologia: 
 

□ Física          ■ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        
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Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

A totes les façanes trobem zones afectades –a la nord la seva presència és més 

abundant– per plantes microscòpiques. Aquests microorganismes són principalment 

floridures, les quals s’han fixat a la superfície on han trobat les condicions òptimes per 

situar el seu hàbitat i, com a conseqüència de la seva presència han provocat canvis de 

color (verd, negre i blanc) i aspecte. Els factors fonamentals que condicionen la seva 

aparició són el grau d’humitat, de temperatura, de valor nutritiu i d’iluminació.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Qualsevol tipus d’aquestes floridures s’ha pogut comprovar que desapareixen rascant 

amb l’ungla, per tant, tan sols caldrà fregar la superfície amb pressió. 

 

FOTOGRAFIES 
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DEGRADACIÓ SOLERA  

12 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONTAL 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Forjats de les dependències estació 

Element afectat: 
Forjats 

Dibuix 
 

 

 

Tipus de patologia: 
 

■ Física          □ Química          ■ Mecànica          ■ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

□ Lleu             □ Greu               ■ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

■ A curt termini       □ A mig termini       □ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Com podrem comprovar a continuació amb l’anàlisi de les patologies, els forjats de 

l’antiga estació estan en força mal estat, però abans de res, voldríem comentar que els 

forjats (solera i entre pisos) hauran de ser  reconstruïts en tota la seva totalitat, per tant, 

s’hauran de demolir. No així, els dels habitacles del cap d’estació ni del factor. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Per dur-ho a terme caldrà treure el paviment i el solat dels sostres, a continuació, es 

desmuntarà l’encanyissat que fa de cel ras amb mitjans manuals, sense deteriorar els 

elements constructius contigus; un cop arrencats els elements, es fragmentaran els 

enderrocs amb peces manejables i se’n realitzarà la retirada de l’aplec del material fins 

a l’abocador pertinent. Tot seguit, es retiraran les bigues de fusta amb mitjans manuals 

i amb motoserra; igual que amb l’eliminació de l’encanyissat, es fragmentaran els 

enderrocs en peces manejables i es durà a terme la retirada de l’aplec de les restes fins 

al mateix abocador. Durant tota l’operació, s’haurà d’assegurar l’estabilitat de 

l’estructura.  

 

FOTOGRAFIES 

 

 

 

 

 

 



 Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan   291 

HUMITAT DE FILTRACIÓ  

13 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONTAL / REVEST. ACABATS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Habitatge cap estació  

Element afectat: 
Cel ras 

Dibuix 

 
 

 

Tipus de patologia: 
 

■ Física          □ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       ■ A mig termini       □ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Ambdues patologies es troben a la planta superior, per tant, malgrat la ventilació 

permanent que hi ha per les obertures, l’aigua que ha provocat les lesions provenen de 

danys en la coberta, ja sigui per la filtració a través dels forats que s’hi ha originat. En 

el primer cas, veiem que la humitat ha causat una ruptura a l’encanyissat del forjat i un 

color groguenc a la superfície. En canvi, l’altra humitat ha produït un enfosquiment a la 

cantonada entre els paraments. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Durant la intervenció dels forjats, quan es reconstrueixin, aquestes lesions 

desapareixeran. I, quan es faci la coberta de nou, amb l’aïllament adequat, es disposi 

l’aïllament tèrmic als paraments verticals i els marcs de les finestres estanquin la 

vivenda, aquestes patologies esmentades, no tornaran a aparèixer.   
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FOTOGRAFIES 
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FISSURES  

14 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONTAL / REVEST. ACABATS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Habitatges del cap d’estació i del factor  

Element afectat: 
Cel ras 

Dibuix 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

◘ Seguretat     □ Confort           ◘ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

En certes regions del cel ras hi trobem fissures que, en alguns llocs, travessen 

longitudinalment el sostre i, en d’altres, no segueixen cap tipus d’orientació. Les 

fissures que s’han produït a la junta entre els dos paraments, l’horitzontal i el vertical, 

és degut probablement, a moviments que han provocat tracció i, en conseqüència 

l’aparició d’aquesta fissura. Els altres dos tipus de fissures podrien ser provocades per 

efectes secundaris del mateix mal estat de l’encanyissat, sense ser perjudicial 

estructuralment parlant. Ara bé, com ja hem dit, les lesions fins que no es faci una 

inspecció profunda un cop endinsats en la intervenció, no es pot assegurar ni 

dictaminar amb total certesa les causes de les lesions.   

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

En tant que haurem d’enderrocar tots els forjats, les fissures del parament horitzontal 

quedaran obsoletes; però la que es troba a la junta entre ambdós paraments, s’haurà de 

repicar i, en funció de la causa final, s’actuarà cosint la fissura per a que no tornés a 

sorgir 
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FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENTS DE REVESTIMENTS  

15 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONTAL / REVEST. ACABATS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Habitatges del cap d’estació i del factor 

Element afectat: 
Cel ras 

Dibuix 

 
 

 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

◘ Seguretat     □ Confort           ◘ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Com a conseqüència de totes les patologies esmentades anteriorment, veiem que s’han 

produït despreniments de la pintura interior. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Ara bé, com que tots aquests paraments horitzontals s’han de reconstruir, no seran un 

problema important per a reparar-hi la nostra atenció.  
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FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENTS DE MATERIAL  

16 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONTAL / REVEST. ACABATS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Habitatge del cap d’estació 

Element afectat: 
Cel ras 

Dibuix 
 

 
 

 

Tipus de patologia: 
 

■ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

En algunes zones l’encanyissat que fa de cel ras, s’ha desprès total o parcialment. 

Aquest fet, s’ha produit per l’envelliment de les canyes i, en conseqüència, els claus 

que les aferren a les bigues de fusta no fan la funció desitjada així tampoc actua de la 

manera adient el guix que les subjecta a la paret vertical. Finalment, el cúmul de 

degradacions pel trascurs del temps, ha provocat la desaparició d’alguns cels rasos. 
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PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Com ja venim comentant en totes les patologies que trobem en l’estructura o en forjats, 

caldrà actuar quan s’intervingui en la seva reconstrucció i refer-lo amb uns altres 

materials més actuals, econòmics i eficients acústica, tèrmica i ecològicament parlant.  

 

FOTOGRAFIES 
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ORGANISMES VIUS  

17 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONTAL / REVEST. ACABATS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Habitatge del cap d’estació 

Element afectat: 
Cel ras 

Dibuix 
 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          ■ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

De la meteixa manera que es produeixen humitats a la part superior de l’edifici, 

aquestes produeixen el sorgiment de microorganismes, que en aquest cas, veiem 

clarament que són floridures; les quals s’han disposat en un indret on, com ja hem dit 

amb anterioritat, les condicions són òptimes per a la seva reproducció.    

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

A l’eliminar el forjat actual i fer-lo de nou, l’hàbitat quedarà obsolet i, per tant, les 

floridures desapareixeran.  
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FOTOGRAFIES 
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OXIDACIÓ DE LA JÀSSERA METÀL·LICA  

18 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONTAL 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Dependències de l’estació 

Element afectat: 
Jàssera metàl·lica 

Dibuix 

 
Tipus de patologia: 
 

□ Física          ■ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

 Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Un cop s’hagi de sanejar la biga metàl·lica de les restes de guix del cel ras que s’ha 

desprès, també s’actuarà sobre l’oxidació que presenten les ales inferiors i les ànimes. 

Les ànimes superiors, punts difícils de comprovar a primera vista, un cop s’intervingui, 

s’inspeccionarà a fons i es dictaminarà si existeix o no oxidació o fins i tot, corrosió. 

L’oxidació és el resultat que sofreix un metall en passar del seu estat pur a una 

combinació d’altres elements, els quals s’absorbeixen en la superfície del material, com 

a conseqüència principalment de l’aigua i l’oxigen. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Per tal de reparar l’oxidació, s’hauria de sanejar bé la biga de l’òxid existent i pintar-la 

amb una pintura especial per a protegir-la. Ara bé, si hi hagués pèrdua de secció, 

s’hauria de supervisar i estipular la importància de la lesió i segons com, s’haurà de 

reforçar o fins i tot, substituir.  
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FOTOGRAFIES 
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TRENCAMENT BIGUES FUSTA I DESPRENIMENT MATERIAL  

19 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
COBERTES 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Dependències de l’estació 

Element afectat: 
Forjat coberta i teulat 

Dibuix 

 
 

Tipus de patologia: 
 

■ Física          □ Química          ■ Mecànica          ■ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

□ Lleu             □ Greu               ■ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

■ A curt termini       □ A mig termini       □ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Veiem que la majoria de les bigues de fusta s’han trencat i, amb elles, l’encanyissat 

superior que fa de base de les teules i aquestes últimes també s’han desprès. Aquest 

fenomen és degut al podriment de les bigues per l’actuació d’agents atmosfèrics o 

d’insectes, el desgast pel pas del temps o pels esforços de flexió que es produeix degut 

a la llum important que salva. L’origen de tot plegat cal buscar-lo també en altres 

diferents factors inicials com la depredació humana de les teules i l’acció del bec de les 

aus. En el primer cas, ens consta per informadors orals; en el segon, per observació 

visual pròpia.   

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

La solució a aquest fet, és senzillament, refer la coberta amb les capes pertinents i, totes 

aquelles teules que es vegin en bon estat, treure-les amb molt de compte i poder-les 

aprofitar.  
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FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENT DE MATERIAL  

20 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓ VERTICAL 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Escala 

Element afectat: 
Escalons i volta  

Dibuix 

 
Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

□ Lleu             □ Greu               ■ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

El tram principal de l’escala que comunica les dues plantes està totalment destrossat, 

els graons i la volta han desaparegut o bé estan en molt mal estat. Els murs de les 

escales, a l’eliminar-se els graons, han quedat danyats. Les causes poden ser vàries, 

com ara assentaments, lesions a la volta a la catalana o, fins i tot, conseqüència de 

l’actuació de l’home. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Com ja hem dit anteriorment, l’escala i els seus murs s’hauran de construir de nou per 

un tema pràctic, econòmic i estètic. Un factor que s’haurà de tenir en compte, serà la 

seva cimentació, la qual haurà de coincidir forçosament. Aquest fet, al ser complicat 

que ho complim i, a més a més, també haurem demolit el volum, arribem a la conclusió 

d’executar la cimentació de nou. 
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FOTOGRAFIES 
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ENSOLSIDA D’ELEMENTS  

21 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Habitatges i dependències de l’estació 

Element afectat: 
Envans interiors 

Dibuix 

 
Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          □ Mecànica          ■ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Totes les particions interiors, tant de la planta baixa com de la superior, estan en ruïnes. 

Ara bé, per la silueta i el resultat final, creiem amb gairebé, total certesa que aquesta 

demolició dels envans separadors ha estat causat per l’home.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Un cop es desmuntin els forjats, també eliminarem les restes de les particions per la 

part superior i lateral. D’aquesta manera, la superfície quedarà llisa i s’hi podran fer 

totes les actuacions necessàries i, finalment, refer aquestes particions amb cartró-guix 

d’una casa comercial.  
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FOTOGRAFIES 
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PODRIMENT, PÈRDUA I DESENCAIXAMENT DE FUSTERIA  

22 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
TANCAMENTS / REVESTIMENTS I ACABATS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Obertures arreu 

Element afectat: 
Marcs de fusta 

Dibuix 

 
Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          ■ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     ■ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Pel que fa a la fusteria, veiem que la pintura està descolorida i en algunes zones, està 

despresa de la fusta que fa de suport, la qual en alguns casos està trencada, en d’altres, 

podrida i, fins i tot, desencaixada de l’obertura. Les frontisses estan rovellades i els 

porticons que han desaparegut tots.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Al haver de col·locar uns marcs nous, d’un material amb petjada ecològica, aïllant, 

estanc i econòmic, totes aquestes patologies no seran un problema. 
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FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENT DE RAJOLES  

23 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
TANCAMENTS / REVESTIMENTS I ACABATS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Cuines i lavabos dels habitatges 

Element afectat: 
Envans i paraments interiors 

Dibuix 
 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     ■ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Algunes de les rajoles blanques, tant de les cuines com dels banys, s’han desprès de la 

superfície, ja que el material d’adhesió ha perdut les seves propietats.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

La reparació serà, un cop efectuades totes les actuacions que s’han estipulat durant el 

projecte, treure totes les peces, ja estiguin senceres o mig trencades, i es sanejarà la 

superfície per a que  el material de subjecció s’adhereixi amb facilitat al suport i fixi bé 

les peces noves.  
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FOTOGRAFIES 
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OBSOLENSCÈNCIA DE CANALITZACIONS I REGATES  

24 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Edifici Principal 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
INSTAL·LACIONS / TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
28-12-2013 

Localització de la Patologia: 
Tancaments interiors i façana sud 

Element afectat: 
Canyeries i paraments 

Dibuix 
 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          ■ Química          ■ Mecànica          ■ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     ■ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Gràcies a la visualització de les regates de la instal·lació de sanejament, veiem que és 

una instal·lació totalment obsoleta. Així com també observem que la instal·lació del 

telègraf s’haurà d’extreure i, en conseqüència, reparar la regata que s’ha format a la 

façana.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Les citades regates, durant la intervenció, s’hauran de reparar per tal de deixar la 

superfície preparada per continuar amb les activitats programades de canvi d’ús.  
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FOTOGRAFIES 
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SENSE PATOLOGIA APARENT  

25 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
CIMENTACIÓ 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
 

Element afectat: 
 

Dibuix 
 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

□ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

□ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       □ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

Tot i suposar la bona cimentació general, com que algun cas concret d’esquerda o 

fissura en murs de tancament septentrional  pot ser susceptible de patologia deguda a la 

fonamentació, potser caldrà efectuar alguna cala en l’arrencament d’alguna esquerda o 

fisura.  

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Tot amb tot, algun cas concret d’esquerda o fissura en murs de tancament septentrional, 

el que està sobre el ribàs, pot ser susceptible de patologia deguda a la fonamentació.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
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FOTOGRAFIES 
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DIVERSITAT PATOLÒGICA  

25 bis Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURES 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Les tres cases (especialment la de la carretera) 

Element afectat: 
Estructures verticals 

Dibuix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de patologia: 
 

■ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

□ Lleu             ■ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 
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DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Les estructures verticals i els tancaments exteriors de dues de les cases individuals 

presenten, com l’edifici principal de l’estació, una bona estabilitat, tot i que si 

comparem els dos edificis en qüestió, els quals són iguals constructivament parlant, 

veiem que les cases presenten moltes més esquerdes i que hauran de ser examinades a 

fons un cop es realitzi la intervenció. L’excepció és la casa de tocant la carretera ja que 

té una estructura vertical en molt més males condicions. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

La casa individual situada a la vora de la carretera es derruirà completament.  Atès que 

l’estructura vertical no està en bones condicions, serà més rentable eliminar l’edificació 

que no pas fer-ne una extensa actuació. 

 

FOTOGRAFIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan   319 

TAQUES D’HUMITAT  

26 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Totes les façanes (sobretot la nord) del edificis 

Element afectat: 
Façanes 

Dibuix 

 
Tipus de patologia: 
 

■ Física          □ Química          □ Mecànica         □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

L’aigua que cau de la coberta, al no haver un vol prou superior, regalima per la façana i, al 

llarg del temps, ha acabat produint-se un enfosquiment de la zona afectada. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Quan es realitzi el sanejament de la façana, aquesta pel·lícula fosca s’eliminarà i quan es 

col·loqui el canaló de PVC, tampoc tornarà a aparèixer. 

 

FOTOGRAFIES 
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ESQUERDES OBLIQÜES  

27 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Obertura del mur est del corral (casa 1)  

Element afectat: 
Mur de tancament de formigó 

Dibuix 
 

 
 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

A l’obertura de l’ampliació lateral de formigó que se n’ha fet, observem que s’ha 

generat una esquerda de dimensions considerables degut a la manca de la llinda.  

 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Per aquesta raó, haurem de demolir la part esquerdada i realitzar de nou l’obertura amb 

l’element estructural citat.  
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FOTOGRAFIES 
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ESQUERDES OBLIQÜES  

28 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Façana sud d’ambdues cases 

Element afectat: 
Façana 

Dibuix 
 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

A la façana principal sud, observem que hi ha esquerdes que per la direcció que 

presenten són causades per assentaments diferencial puntual provocat per un esforç a 

tallant.  

 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Aquestes esquerdes s’han de segellar amb una malla de reforç que absorbeix les 

tensions, fet que ens interessa per suportar el possible tallant, i, posteriorment, tapar 

l’esquerda amb massilla composta amb resines acríliques.  
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FOTOGRAFIES 
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ESQUERDES OBLIQÜES  

29 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Obertura oriental façana nord de la casa 1 

Element afectat: 
Façana 

Dibuix 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

A la zona nord, veiem per una banda, el mateix tipus d’esquerda acabada d’esmentar 

que ressegueix l’entorn de la jàssera i, per l’altre costat, també veiem una esquerda que 

per la seva direcció i situació sembla provocada per un assentament extrem. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Per tal de cosir l’esquerda haurem de disposar grapes a portell un cop repicada la zona 

on hi ha l’esquerda en qüestió. 
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FOTOGRAFIES 
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ESQUERDES VERTICALS  

30 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Arc entrada façana sud  d’ambdues cases 

Element afectat: 
Façana 

Dibuix 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

L’esquerda que es troba en l’arc de l’obertura d’entrada de l’edifici, podria ser que si 

les dovelles es marquessin, però aquest arc està format amb argamassa, fet que 

comporta que aquesta possibilitat no es contempli. Així doncs, una possibilitat pot ser 

la conseqüència de l’esquerda que hi ha a l’entorn de la jàssera que es transmet a l’arc 

en qüestió. Ara bé, com portem dient en seguides ocasions, la causa real la cercarem a 

l’hora de fer la inspecció. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Ja que haurem d’eliminar el forjat interior i cosir l’esquerda de la jàssera, també 

aprofitarem per a reparar aquesta esquerda disposant unes barilles en forma de creu o 

bé, refer l’arc de nou.  
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FOTOGRAFIES 
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ESQUERDES VERTICALS  

31 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / TANCAMENTS 

Data Inspecció: 

03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Obertura en mur càrrega occidental (casa 2) 

Element afectat: 
Mur de càrrega i tancament 

Dibuix 
 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             ◘ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       ◘ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Aquesta esquerda sembla que estigui produïda per una mala execució de la llinda de 

l’obertura on s’hi aprecia l’esquerda citada, la qual emprèn una direcció ascendent, un 

fet que potser és degut a la debilitat de la zona on hi havia l’envà, que ha desaparegut.   

 

 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

La millor reparació seria derruir la part afectada i refer el llinda de manera que la trava 

entre l’element vertical i l’horitzontal sigui adient. 

 

 



                                                  Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan 330 

FOTOGRAFIES 
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ESQUERDES VERTICALS  

32 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Obertura oriental façana nord de la casa 1 

Element afectat: 
Façana 

Dibuix 
 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

L’esquerda que s’origina a l’ampit de la finestra, veiem que el seu major espessor és 

tocant l’obertura, és per això que podem dir que la deformació està a prop i provocada 

per un assentament diferencial de fundació.  

 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Un cop repicada i sanejada la zona, es col·locaran varilles en forma de creu, les quals 

cosiran l’obertura per ambdues parts del parament.  
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FOTOGRAFIES 
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ESQUERDES VERTICALS  

33 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Unió façana sud i mur corral sud (casa 1) 

Element afectat: 
Mur de tancament d’argamassa 

Dibuix 
 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

□ Lleu             ■ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg 

termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

On s’uneix la part de la vivenda que conforma la zona habitable i el que era el corral (part de 

l’edifici constituït amb argamassa enlloc de maçoneria), s’ha originat una esquerda de gairebé 

2cm d’espessor degut a la deficient trava entre els elements que composen les dues parts.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
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Per a reparar dita esquerda, s’haurà d’obrir bé l’esquerda i cosir-ne els dos elements 

mitjançant grapes a portell.  

 

FOTOGRAFIES 
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ESQUERDES HORITZONTALS  

34 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Obertura oriental de la façana sud de la casa 1 

Element afectat: 
Façana 

Dibuix 
 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

A l’obertura de la casa individual més propera a l’antiga estació, veiem una esquerda 

horitzontal provocada per esforços a tracció o bé també pot ser la marca entre dos 

maons de fàbrica que formen el brancal. Ara bé, quan repiquem i inspeccionem la 

zona, descobrirem com està format el brancal i alhora també sabrem quina causa 

genera aquesta esquerda.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Com totes les esquerdes que anem trobant, l’haurem de cosir i per fer-ho, farem servir 

el mètode amb malles de reforç.  
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FOTOGRAFIES 
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ESQUERDES HORITZONTALS  

35 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZ. / REVEST. I ACABAMENT 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Damunt arc mur tancament sud ambdues cases 

Element afectat: 
Jàssera i cel ras 

Dibuix 
 

 
 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

L’esquerda interior que recórrer la unió entre la jàssera i la paret i els dos paraments, és 

deguda a una mala trava entre els diferents elements. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Veiem, però, que malgrat l’esquerda considerable que s’aprecia no afecta 

estructuralment. Per tal de solucionar-la, s’haurà d’injectar material amb resines epoxi. 
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FOTOGRAFIES 
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FISSURES  

36 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Unió mur corral i façana sud casa 2 

Element afectat: 
Mur tancament argamassa 

Dibuix 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg 

termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

La fissura que es genera entre el parament vertical i les pedres situades a les cantonades és 

deguda a la manca de trava entre ambdós elements esmentats; però podem dir que no és una 

fissura que provoca un problema estructural. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
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La solució que s’adoptarà serà repicar la zona afectada i amorterar-la. Ara bé, com que no es 

pot derruir i refer de nou amb la trava corresponent, tampoc es garantirà que no torni a 

aparèixer una fissura al mateix lloc.  

 

FOTOGRAFIES 
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FISSURES  

37 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Façanes d’ambdues cases 

Element afectat: 
Façana 

Dibuix 
 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Aquestes fissures que es troben a la façana prenen diferents direccions i estan molt 

properes les unes a les altres, és per això que podem afirmar que es tracta d’una lesió 

superficial degut al material d’acabat.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Per tal de reparar les citades fissures, a l’hora de sanejar les façanes –on es troben 

aquestes fissures– es repicaran les zones, s’amorteran per deixar-ho anivellat i 

homogeni i es disposarà el material d’acabat fixat per projecte. 

 



                                                  Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan 342 

FOTOGRAFIES 
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FISSURES  

38 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONTAL / REVEST. ACABATS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Unió cel ras i mur tancament vert. dues cases 

Element afectat: 
Cel ras 

Dibuix 
 

 
 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

La fissura que es troba entre el parament horitzontal i vertical pot ser provocada per un 

esforç de tracció o bé per una manca de trava entre els dos elements que composen 

l’angle on es forma la citada fissura.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Quan es realitzi la intervenció de l’eliminació del cel ras, aquesta fissura desapareixerà. 

Ara bé, s’haurà de tenir en compte l’execució del nou cel ras per tal de que no torni a 

sorgir, ja sigui per la trava o per un altre factor originat per aquest element constructiu.  
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FOTOGRAFIES 
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FISSURES  

39 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
 

Element afectat: 
 

Dibuix 

 
 

 
Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

Cala per veure la cimentació en zona a prop de l’origen de les esquerdes a la 

cimentació en façana septentrional, a prop del ribàs. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Totes aquests tipus de fissures que trobem a les parts superiors de les parets, gràcies a 

la seva direcció i situació, podem dir que es tracten de fissures provocades per una 

empenta del terreny; especialment en la fissura de les parts inferiors.  
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PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Com a totes les fissures que hem anat esmentant, es repicarà la zona afectada, 

s’amorterà i es col·locarà el material d’acabat, estipulat prèviament al projecte.  

 

FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENTS DE REVESTIMENTS  

40 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
TANCAMENTS / REVESTIMENTS I ACABATS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Totes les façanes d’ambdues cases  

Element afectat: 
Pintura 

Dibuix 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Degut al pas del temps, l’acció d’agents atmosfèrics i l’aigua que regalima de les 

pedres naturals que composen l’ampit de la finestra o de la cornisa la pintura d’acabat 

s’ha desprès gràcies a les zones enfosquides de les quatre façanes.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Durant el sanejament de les façanes, dites patologies desapareixeran i, un cop 

homogeneïtzada totes les superfícies –un cop realitzada l’actuació a les lesions 

esmentades anteriorment– es podrà disposar el material d’acabat que es definirà en fase 

de projecte.  
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FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENTS DE REVESTIMENTS  

41 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
TANCAMENTS / REVESTIMENTS I ACABATS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Obertures en tancaments corral ambdues cases 

Element afectat: 
Morter de brancals 

Dibuix 
 

 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          ■ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

El morter que recobreix l’ampliació lateral de les cases individuals veiem que als 

brancals de l’obertura ha desaparegut, deixant a la vista l’argamassa amb la qual està 

construït. Aquest despreniment és causat, molt probablement per la mateixa influència 

de la lesió provocada per la manca de llinda o bé per l’efecte de l’erosió mecànica.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Ja que s’ha de reparar l’obertura per la part superior per a col·locar el llinda, també es 

repararà la aquest despreniment; és per això que finalment, s’optarà per a realitzant 

l’obertura de nou i, tal i com indica el projecte, se’n farà un finestral.  

 

FOTOGRAFIES 
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ORGANISMES VIUS  

42 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
TANCAMENTS / REVESTIMENTS I ACABATS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Totes les façanes d’ambdues cases 

Element afectat: 
Façanes 

Dibuix 
 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          ■ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Com ja hem comentat, a les superfícies amb la humitat, temperatura, valor nutritiu i 

il·luminació adients per a establir l’hàbitat adient per a les plantes microscòpiques, 

aquestes floreixen. I, en totes les façanes –tot i que a la nord degut al seu grau 

d’humitat més elevat la seva presència és més abundant– i a les pedres naturals que 

constitueixen els ampits de les finestres o les decoracions de les cantonades hi trobem 

un gran nombre d’aquests microorganismes; els quals els podem observar gràcies als 

colors groguencs, esblanqueïts i ennegrits que presenten i destaquen.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Durant el sanejament de la façana, aquests organismes vius desapareixeran, tot i que no 

es garantirà que no tornin a sorgir si no s’utilitza un material d’acabat adient per a les 

humitats. 
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FOTOGRAFIES 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan   353 

DIVERSITAT DE PATOLOGIES  

43 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONTAL / COBERTES 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Forjats de coberta en ambdues cases 

Element afectat: 
Forjat 

Dibuix 

 
Tipus de patologia: 
 

◘ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

□ Lleu             ■ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       ■ A mig termini       □ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Tal i com comentàvem en l’edifici de l’estació, el forjat superior està en força mal 

estat, encara que estructuralment, es conserva força bé. L’encanyissat, l’entrebigat i les 

bigues que sostenen les teules de la coberta, com veurem a continuació, necessiten una 

intervenció urgent. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Podrem observar també que la operació serà la substitució quasi total dels elements 

constructius, tot fragmentant-los amb els mitjans explicats a l’apartat de l’edifici de 

l’estació i retirant les ruïnes generades fins a l’abocador pertinent; assegurant 

l’estabilitat de l’estructura durant el transcurs de la intervenció. Ara bé, a l’hora de 

realitzar les instal·lacions, haurem d’aixecar la solera existent i fer transcórrer totes les 

canonades necessàries i, un cop realitzat, caldrà refer la solera tal i com indica el 

projecte.  
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FOTOGRAFIES 
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ESQUERDES  

44 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONT. / REVEST. I ACABATS  

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Cel ras en ambdues cases  

Element afectat: 
Cel ras 

Dibuix 
 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          ■ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

L’esquerda del cel ras, la qual té major espessor a la zona on hi havia l’envà, pot ser 

que sigui provocada per la mateixa acció que genera  l’eliminació de l’envà en qüestió 

o bé com a conseqüència de la flexió de l’entrebigat que repercuteix al cel ras que hi ha 

just a sota seu.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Com que s’ha d’eliminar tot l’encanyissat i s’ha d’actuar sobre el forjat, aquestes 

esquerdes en fer aquesta intervenció desapareixeran.   
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FOTOGRAFIES 
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FISSURES  

45 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONTAL 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Jàssera central septentrional 

Element afectat: 
Jàssera 

Dibuix 
 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

A la jàssera de fusta veiem fissures longitudinals als extrems i a les bandes laterals 

degut a l’esforç de flexió.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Al repicar el guix que recobreix la jàssera, veurem exactament l’estat de la jàssera i, en 

funció del resultat que ens trobem un cop inspeccionada, substituírem l’element 

estructural en qüestió per una de formigó armat, la qual serà més econòmica que no pas 

una de fusta nova.  
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FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENTS DE REVESTIMENTS  

46 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONT. / REVEST. I ACABATS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Cels rasos d’ambdues cases 

Element afectat: 
Guix i pintura del cel ras 

Dibuix 

 
 

Tipus de patologia: 
 

◘ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

El cel ras, com ja venim comentant en d’altres apartats, està compost d’un encanyissat i 

un revestiment de guix i pintura. Així les coses, veiem que en moltes zones d’aquest 

element constructiu, s’arriben a veure les canyes del canyís que fa de suport. Per tant, 

el guix i la pintura s’ha desprès degut a fissures o esquerdes que es generen al cel ras i 

a les juntes que es formen entre diferents elements, com pot ser la jàssera que es pot 

veure a la fotografia, o bé també com a conseqüència d’un entumiment o el pas del 

temps. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Com també anem citant, el cel ras s’haurà d’eliminar per complet i, durant l’actuació, 

tant els revestiments com les causes que produeixen aquests despreniments quedaran 

obsolets.  
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FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENTS DE MATERIAL  

47 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONT. / REVEST. I ACABATS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Cels rasos d’ambdues cases 

Element afectat: 
Bigues, canyís i guix de cel ras  

Dibuix 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

□ Lleu             ■ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Seguint amb el cel ras, veiem també que en algunes regions no només és el guix i la 

pintura que s’ha desprès, sinó que trossos sencers de l’element constructiu que estem 

analitzant han caigut. La causa principal sembla que ha sigut el previ trencament 

d’algunes bigues de fusta que formen l’entrebigat degut al podriment que presenten. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Gràcies a la inspecció de la fusta mitjançant mètodes més sofisticats com pot ser 

d’higròmetre, la broca o el punxó, esbrinarem amb més certesa el grau d’afectació que 

tenen les bigues en qüestió. De totes maneres, a simple vista, ja podem afirmar que 

quasi totes les bigues de l’entrebigat estan malmeses (trencades, degradades o 

podrides). Analitzant el pressupost que comportaria reparar les lesions o comprar 

materials nous per poder realitzar de nou l’element constructiu, hem conclòs que serà 

més efectiu refer l’entrebigat. D’aquesta manera, i gràcies a l’eliminació del cel ras 

existent, les patologies esmentades desapareixeran.  

 



                                                  Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan 362 

FOTOGRAFIES 
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ORGANISMES VIUS   

48 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / REVESTIM. I ACABATS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Murs amorterats dels banys d’ambdues cases 

Element afectat: 
Murs amorterats interiors  

Dibuix 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de patologia: 
 

■ Física          ■ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

En la part no enrajolada de les parets amorterades de l’habitacle que feia la funció de 

bany, situat a l’exterior de les cases individuals però cobert, hi veiem la presència 

d’organismes vius, més concretament observem que són floridures degut a la humitat 

que hi existeix –ja sigui com a conseqüència de la funció que tenia l’estança o bé per 

l’acció de l’aigua de la pluja que es filtra a causa de les patologies que presenta la 

coberta– 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Al fixar-nos en el projecte, veiem que aquesta estança també serà un bany, però amb 

unes dimensions majors a les actuals, per la qual cosa s’haurà de derruir la paret 

afectada per les floridures. Ara bé, també és important comentar que un cop feta la 

intervenció, amb la col·locació de l’aïllament pertinent i la reparació de la coberta 

adient, aquesta patologia serà difícil que torni a sorgir.  
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FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENT DE REVESTIMENT  

49 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / REVESTIM. I ACABATS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Murs dels banys d’ambdues cases 

Element afectat: 
Rajoles murs amorterats interiors  

Dibuix 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

En la part enrajolada de les parets amorterades de l’habitacle que feia la funció de 

bany, situat a l’exterior de les cases individuals però cobert, veiem que s’han desprès 

algunes rajoles. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Al fixar-nos en el projecte, veiem que aquesta estança també serà un bany, però amb 

unes dimensions majors a les actuals, per la qual cosa s’haurà de derruir la paret 

afectada per les floridures. Ara bé, també és important comentar que un cop feta la 

intervenció, amb la col·locació de l’aïllament pertinent i la reparació de la coberta 

adient, aquesta patologia serà difícil que torni a sorgir.  
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FOTOGRAFIES 
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TRENCAMENT DE BIGUES DE FUSTA  

50 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONTAL / COBERTES 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Cobertes d’ambdues cases 

Element afectat: 
Bigues de fusta del forjat 

Dibuix 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          ■ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

□ Lleu             ■ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       ■ A mig termini       □ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Gràcies als despreniments de l’entrebigat i del cel ras, podem observar que la majoria 

de les bigues que composen l’estructura de la coberta i fan de suport de l’encanyissat 

que, al seu temps, ho és de les teules estan afectades, estan en molt mal estat i, per tant, 

la fusta està en un procés avançat de degradació, com a conseqüència del podriment per 

agents abiòtics o biòtics, pel pas de temps o també pels agents atmosfèrics; així com 

també observem trencaments deguts als factors citats anteriorment o a esforços no 

previstos. Ara bé, és important comentar que en primer lloc s’identificarà la 

degradació, a continuació s’inspeccionarà la fusta i s’analitzarà la causa.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Igual que l’entrebigat, la reparació de les bigues seria més costosa que no pas utilitzar 

bigues noves i d’un material més econòmic com pot ser l’acer. Quan s’intervingui i 

s’eliminin les bigues en qüestió, l’encanyissat i les teules –de les quals, com veurem 

més endavant n’aprofitarem la gran majoria– es realitzarà la coberta freda ventilada, 

fixada en la fase de projecte.  
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http://www.construmatica.com/construpedia/Cubiertas_Inclinadas 

http://www.cubiertasestevez.es/servicios/cubiertas-y-tejados-nuevos/tipos-de-cubiertas/  

 

FOTOGRAFIES 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Cubiertas_Inclinadas
http://www.cubiertasestevez.es/servicios/cubiertas-y-tejados-nuevos/tipos-de-cubiertas/
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TRENCAMENT I DESPRENIMENT DE TEULES  

51 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONTAL / COBERTES 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Teulada d’ambdues cases 

Element afectat: 
Forjat i teulat 

Dibuix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de patologia: 
 

■Física          ■ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

□ Lleu             □ Greu               ■ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

■ A curt termini       □ A mig termini       □ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Com podem veure, un 80% de les teules àrabs de la teulada aixamfranada estan en 

perfecte estat, però la resta, estan trencades o bé s’han desprès del suport degut a la 

degradació del material de subjecció pel pas del temps o a agents atmosfèrics.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

A l’hora realitzar la coberta freda, s’utilitzaran les teules que estiguin en bon estat; és 

per això que les separarem del suport amb molt de compte per no danyar-les i, 

posteriorment, es sanejaran. A continuació, segons la superfície que s’ha de reconstruir, 

es calcularà la quantitat de teules àrabs (de les mateixes característiques que les 

actuals) 
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FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENT DE MATERIALS  

52 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURES  HORITZONTALS /VOLADÍS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Cobertor portes entrada ambdues cases 

Element afectat: 
Bigues de suport, encanyissat i teules  

Dibuix 

 
Tipus de patologia: 
 

■ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     ■ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

El cobertor situat a la part superior de la porta d’entrada de les cases individuals format 

amb bigues de fusta que sostenen un encanyissat amb revestiment de guix, el qual, al 

seu temps fa de suport de les teules àrabs, veiem que està en un mal estat considerable. 

El de la casa individual més propera a l’antiga estació està totalment desaparegut com a 

conseqüència de la molt possible prèvia caiguda de dues de les cinc bigues de fusta i el 

podriment de la resta. L’altra casa individual manté el cobertor estable però amb la 

majoria de superfície de l’encanyissat està desprès o danyat i, per altra banda, algunes 

de les teules àrabs estan trencades. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Un cop dit això, podem concloure que la millor solució que podríem utilitzar seria refer 

ambdós voladissos de nou tot substituint les bigues de fusta per unes altres tractades 

contra els agents abiòtics i biòtics i reparant una atenció especial en el suport de les 

teules i en aquestes tot utilitzant llistons de fusta també tractada i la quantitat necessària 

de teules àrabs per cobrir tota la superfície danyada, en un cas, i tot el voladís 

reconstruït. És important comentar, però, que el canal que es genera entre vessant i 

vessant per conduir l’aigua pluvial, malgrat es disposi de canaló, s’haurà de preveure 

degut a la geometria de la coberta.  
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http://www.hispalyt.es/cd2/puesta/pus.htm  

 

FOTOGRAFIES 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hispalyt.es/cd2/puesta/pus.htm
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ENSOLSIDA D’ELEMENTS   

53 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Interiors d’ambdues cases 

Element afectat: 
Envans de partició interiors 

Dibuix 
 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          □ Mecànica          ■ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     ■ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Totes les particions interiors de les cases individuals estan derruïdes i tot fa indicar que 

és degut a l’acció de l’home. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

A l’hora de fer la intervenció de les particions interiors, tot acabant d’eliminar les 

restes que queden a la intersecció amb la paret de càrrega, es refaran en funció d’allò 

estipulat en la fase de projecte, tant pel que fa a materials com a situació.   
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FOTOGRAFIES 
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PODRIMENT I DETERIORAMENT DE LA FUSTERIA  

54 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
REVESTIMENTS I ACABATS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Obertures d’amdues cases 

Element afectat: 
Fusta i pintura de marcs d’obertures 

Dibuix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de patologia: 
 

■Física          ■ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     ■ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Com veiem, la pintura de la fusteria presenta estralls significatius causats pel 

podriment de la fusta que li fa de suport, produït molt probablement per l’acció 

d’agents atmosfèrics. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Ja que col·locarem uns marcs nous, segons el que marca el projecte, aquest tipus de 

lesió ja no existirà.   

 

FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENT DE LA PINTURA D’ACABAT INTERIOR  

55 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
REVESTIMENTS I ACABATS /TANCAMENT 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Interior d’ambdues cases 

Element afectat: 
Pintura revestiment murs tancament   

Dibuix 
 

 

 

 

 

 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

La pintura d’acabat interior de totes les parets, presenta molts desperfectes ja sigui en 

el color més apagat o en el despreniment total en diferents zones. Ambdós fets poden 

ser produïts per l’efecte del pas del temps o de les fissures i esquerdes que es generen a 

la superfície de suport; en el sorgiment d’aquestes lesions també hi pot influir el fet de 

que les obertures de les vivendes en qüestió no estan tancades i l’acció d’agents 

atmosfèrics –tot i que en gran menor mesura– pot afectar també a l’interior.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

En realitzar el sanejament de les parets interiors, haurem de rascar la superfície de 

pintura amb una llima de gra mitjà, mètode idoni en les condicions en que ens trobem: 

gran quantitat de pintura està despresa i la que queda no té cap signe d’humitat.  
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FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENT DE MATERIALS  

56 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Cases individuals 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
INSTAL·LACIONS 

Data Inspecció: 
03-01-2014 

Localització de la Patologia: 
Fumerals d’ambdues cases 

Element afectat: 
Fumeral 

Dibuix 
 

 
 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     ■ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Les cases individuals no disposen de cap tipus de sistema d’instal·lació, per tant, 

tampoc podem esmentar cap tipus de patologia al respecte. 

Ara bé, els maons perforats que conformaven el perímetre del fumeral, quan no s’han 

després, estan tots trencats .  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Un cop endinsats en la intervenció de les parets, s’eliminaran la resta de maons i 

s’homogeneïtzarà la superfície i, tal i com indica el projecte, es refarà el fumeral que 

conduirà el fum de la cuina econòmica alimentada amb el carbó de les locomotores. 
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FOTOGRAFIES 
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SENSE PATOLOGIA APARENT  

57 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Magatzem 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
CIMENTACIÓ 

Data Inspecció: 
16-04-2014 

Localització de la Patologia: 
 

Element afectat: 
 

Dibuix 
 

 

 
 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

□ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

□ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       □ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

D’igual manera que la resta d’edificis que hem comentat amb anterioritat, no podrem 

realitzar la inspecció requerida de la cimentació del magatzem –la qual suposarem que 

està situada sota el moll–. Per aquest motiu, haurem de pressuposar que no hi ha cap 

lesió a reparar o prevenir. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
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FOTOGRAFIES 
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DIVERSITAT DE PATOLOGIES GENERALS  

58 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Magatzem 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
16-04-2014 

Localització de la Patologia: 
Els quatre murs de càrrega i tancament 

Element afectat: 
Murs de càrrega i tancament 

Dibuix 
 

 

 

 

 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

□ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

□ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       □ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Els tancaments del magatzem presenten una perfecta estabilitat i exhibeixen unes 

patologies comuns i sense complicació aparent.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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HUMITAT  

59 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Magatzem 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
16-04-2014 

Localització de la Patologia: 
Els quatre murs de càrrega i tancament 

Element afectat: 
Murs de càrrega i tancament 

Dibuix 
 

 

 

 
Tipus de patologia: 
 

■ Física          □ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

■ A curt termini       □ A mig termini       □ A llarg 

termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 
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DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Tant per la banda interior com exterior de les quatre parets que conformen l’edifici, hi podem 

observar zones enfosquides totalment afectades per l’acció de l’aigua que es filtra a l’interior 

pels orificis generats a la coberta i per la que regalima per la façana degut a que les teules del 

ràfec han desaparegut i no fa la funció per la qual està pensada. D’altra banda, també hi 

trobem, com veurem més endavant, floridures.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Un cop s’hagin realitzat totes les actuacions pertinents, com ara les obertures superiors 

mitjançant estintolaments provisionals, es realitzarà el sanejament de les superfícies tant 

exteriors com interiors. Procés pel qual també podrem eliminar les floridures existents i el 

rastre d’oxidació de les encavallades.  

 

FOTOGRAFIES 
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FISSURES  

60 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Magatzem 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
16-04-2014 

Localització de la Patologia: 
Els dos murs longitudinals (interior) 

Element afectat: 
Murs de càrrega i tancament 

Dibuix 

 
 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       ■ A mig termini       □ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Les fissures, tant verticals com horitzontals, que sorgeixen a les parts properes a les 

encavallades o a la unió entre l’entrebigat i la mateixa paret són causades per l’acció 

que exerceixen aquests elements sobre els paraments verticals; ara bé, cal esmentar 

també que no provoquen un problema estructural.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Quan s’intervingui en el sanejament de la façana i de l’interior de la paret, la solució 

que s’adoptarà serà repicar la zona afectada i amorterar-la i, a continuació, s’aplicaran 

els materials d’aïllament i d’acabat, estipulats per projecte.  
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FOTOGRAFIES 
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EROSIÓ MECÀNICA  

61 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Magatzem 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓ VERTICAL 

Data Inspecció: 
16-04-2014 

Localització de la Patologia: 
En tots dos molls de càrrega i descàrrega  

Element afectat: 
Escales del molls 

Dibuix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             ◘ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Els graons del moll del magatzem, tant el paviment com les cantonades estan totalment 

desapareguts i deteriorats, com podem veure, la pèrdua de material és considerable i 

aquest fet és provocat pels esforços mecànics que hi actuen; és a dir, a partir d’impactes 

i de fregaments.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Ja que s’ha de realitzar una ampliació d’amplitud del moll, tots aquests desperfectes 

quedaran obsolets al derruir les parts laterals del moll i refer-ho segons el projecte. 
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FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENTS DE REVESTIMENTS  

62 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Magatzem 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / RESVEST. I ACABATS 

Data Inspecció: 
16-04-2014 

Localització de la Patologia: 
Murs de càrrega i tancament exteriors 

Element afectat: 
Morter de càrrega i tancament 

Dibuix 
 

 

 
 

Tipus de patologia: 
 

■ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Els anys d’estar a la intempèrie sense protecció exterior, l’acció de l’oxidació de les 

mitges encavallades i l’aigua que es filtra pels ràfecs deteriorats i regalima per la 

façana ha causat que els revestiments de les zones afectades per aquests factors, es 

vegin visiblement danyats i, en algunes regions, despresos de la superfície. D’altra 

banda, també veiem que el contorn de tots els marcs decoratius de fàbrica de les 

obertures també presenten aquesta mateixa patologia degut a les mateixes causes.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Durant el sanejament de les façanes, aquestes lesions deixaran d’existir i un cop 

repassat tots els punts crítics i homogeneïtzada la superfície es passarà col·locar el 

material d’acabat que s’haurà definit prèviament en la fase de projecte, adient per a 

exteriors.   
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FOTOGRAFIES 
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ORGANISMES VIUS  

63 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Magatzem 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA VERTICAL / TANCAMENTS 

Data Inspecció: 
16-04-2014 

Localització de la Patologia: 
Exteriors dels quatre murs càrrega i tancament 

Element afectat: 
Murs de càrrega i tancament 

Dibuix 
 

 

 

 

 

 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          ■ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

En tots els edificis anteriors ja hem comentat que a les superfícies amb les condicions 

òptimes les plantes microscòpiques estableixen el seu hàbitat; i, en el cas que ens 

ocupa, no serà diferent als anteriors. Com podem observar, també han florit (pel seu 

color ennegrit, esblanqueït o groguenc) en totes les façanes –tant en regions 

amorterades com damunt del maó decoratiu dels marcs de les obertures–, en zones 

interiors de les parets.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Com no podia ser d’altra manera, durant el sanejament de la façana, aquests 

organismes vius desapareixeran. Ara bé, és important esmentar que caldrà protegir la 

superfície per a que no tornin a sorgir aquestes lesions químiques.  
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FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENTS DE MATERIAL (TEULES)  

64 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Magatzem 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONTAL / COBERTA 

Data Inspecció: 
16-04-2014 

Localització de la Patologia: 
Coberta única 

Element afectat: 
Teules i rastrells 

Dibuix 
 

 

 
 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          ■ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

□ Lleu             ■ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

■ A curt termini       □ A mig termini       □ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Observem que les teules planes d’encaix, en moltes zones de la coberta s’han desprès del 

seu suport degut al trencament dels llistons de fusta de subjecció o bé a l’acció d’agents 

atmosfèrics. De totes maneres, pel cap baix, un 60% de totes les teules estan en un estat 

acceptable (malgrat la presència d’eflorescència, que com veurem més endavant, es pot 

reparar) 
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PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Ja que la coberta s’haurà de realitzar de nou, tant els llistons de l’entrebigat com les teules 

d’encaix els traurem –les teules que es puguin reutilitzar per a la nova coberta freda 

s’hauran d’extreure amb molt de compte de no danyar-les i reparar l’eflorescència 

existent– i es calcularà la quantitat que se’n necessitarà per a la seva execució; haurem de 

parar especial atenció a que siguin de les mateixes característiques que les actuals.  

http://www.salleurl.edu/tecnologia/pdf/teoria/segonB/12.pdf 

 

FOTOGRAFIES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salleurl.edu/tecnologia/pdf/teoria/segonB/12.pdf
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EFLORESCÈNCIA  

65 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Magatzem 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONTAL / COBERTA 

Data Inspecció: 
16-04-2014 

Localització de la Patologia: 
Coberta única 

Element afectat: 
Teules 

Dibuix 
 

 

 

 

 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          ■ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

Seguretat     □ Confort           ■ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       ■ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

A la part inferior de les teules planes d’encaix la presència de taques blanques molt 

acusada. Aquestes taques responen a la cristal·lització de sals solubles contingut al 

material originari, en aquest cas és la ceràmica de les teules en qüestió. El fenomen 

esmentat, com ja hem comentat anteriorment, s’anomena eflorescència i és causada per 

l’alta porositat del material, l’elevada humitat permanent o defectes constructius; tot i 

que en el cas que ens ocupa, creiem que s’origina a partir de la humitat que hi ha dins 

l’habitacle, malgrat haver-hi obertures de dimensions considerables i córrer l’aire.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Per tal de reparar-ne la lesió a les teules aprofitables, actuarem sobre l’efecte (tot i que 

per l’execució de la coberta nova s’haurà de tenir en compte i evitar que el fenomen 

torni a aparèixer) s’haurà de netejar, tant natural, química com mecànicament. La 

manera més econòmica i senzilla per a dur a terme la neteja és la natural i la química, 

les quals consisteix en dissoldre els cristalls amb aigua polvoritzada a pressió i passant 

el raspall per la superfície o bé mitjançant àcid clorhídric també a pressió, 

respectivament.  
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FOTOGRAFIES 
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TRENCAMENT DE LLISTONS O RASTRELLS  

66 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Magatzem 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONTAL / COBERTA 

Data Inspecció: 
16-04-2014 

Localització de la Patologia: 
Coberta única 

Element afectat: 
Llistons o rastrells 

Dibuix 

 
 

Tipus de patologia: 
 

■ Física          ■ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

□ Lleu             ■ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

■ A curt termini       □ A mig termini       □ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Ja hem comentat el què passava amb les teules de la coberta –ja sigui les de la part 

central o la del ràfec– i ara ens centrarem amb els llistons d’ambdues parts que 

sostenen les teules planes d’encaix. A la part central, els llistons formen una quadrícula 

a la qual les teules es falquen a la perfecció; i, en algunes zones aquests llistons de fusta 

esmentats, estan trencats ja sigui pel podriment de la fusta o per la possible pressió de 

les mateixes teules (a l’apartat anterior hem comentat que les teules s’han desprès pel 

trencament dels llistons, però també es podria donar el cas contrari). D’altra banda, als 

dos ràfecs trobem situacions ben diferenciades. El de l’esquerra només hi queden les 

mitges encavallades d’acer i els perfils que haurien de sostenir els llistons de fusta 

d’una amplada superior als que formen la quadrícula de la part central i disposats 

contiguament els uns amb els altres. En canvi, al ràfec de la dreta hi trobem els 

mateixos elements que a l’altre i els llistons de fusta comentats, els llistons de 

dimensions més petites que composen la quadrícula de suport de les teules i, finalment, 

les teules planes d’encaix; ara bé, els llistons amples als extrems estan trencats com a 
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conseqüència de danys anteriors a la mateixa fusta, molt probablement,  podriments i 

degradació pel pas del temps. Les teules, per aquestes regions dels extrems, també 

estan malmeses.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Un cop analitzats tots els aspectes citats, podem concloure que del ràfec de la dreta 

molt possiblement haurem de reparar els llistons en tot el seu conjunt ja que podem 

veure també que els que no estan trencants, el color de la fusta està apagat. Ara bé, els 

llistons que formen la quadrícula del ràfec que estem comentant tan sols caldrà que el 

traiem amb molt de compte i s’apliqui algun producte per a protegir-lo. Les teules que 

poden ser aprofitades, per la seva part, caldrà que se’n faci un sanejament de 

l’eflorescència que hi ha. La part central del magatzem, com a conseqüència de la 

deficiència general dels llistons, es tornarà a fer de nou amb un material més econòmic, 

especificat en la fase de projecte. Del ràfec de l’esquerra, haurem de refer tota 

l’estructura tal i com està al de la dreta, ja que ambdós parts inferiors dels ràfecs aniran 

vistos i la fusta, malgrat sigui cara, és molt estètica.  

 

FOTOGRAFIES 
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OXIDACIÓ  

67 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Magatzem 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
ESTRUCTURA HORITZONTAL / COBERTA 

Data Inspecció: 
16-04-2014 

Localització de la Patologia: 
Coberta única 

Element afectat: Encavallades i 

mitges encavallades i bigues metàl.l 

Dibuix 
 

 

 

 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          ■ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

■ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

■ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

■ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       ■ A mig termini       □ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Si analitzem les encavallades i les mitges encavallades que sostenen els llistons de 

fusta que, al seu temps, sostenen les teules de la coberta, veurem que l’acer d’aquestes 

estructures pateixen oxidació en certes zones, ara bé, també veiem que no és un 

problema estructural. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Malgrat això, s’haurà de fer una actuació al respecte tot netejant profundament el 

metall i aplicant una nova imprimació antioxidant. Els sistemes de neteja empleats 

poden ser el raspallat i el sorrejat, així com el de decapats químics.  

El raspallat es basa en fer actuar manualment raspalls metàl·lics sobre la superfície de 

l’element danyat. L’inconvenient és la seva limitació si la capa d’òxid és molt forta o la 

geometria de l’element oxidat és desigual. De totes maneres, en el cas que ens ocupa, 

serviria. Pel que fa al mètode de sorrejat, tal i com indica el seu nom, fa servir una 

projecció de sorra silícica. Aquesta pràctica, d’una banda, és òptim per superfícies de 

major àrea, capes més importants d’oxidació i geometries complexes però per l’altra, 

pot provocar danys col·laterals. Finalment, el decapat químic té com objectiu 

descompondre l’òxid mitjançant l’aplicació superficial d’un producte químic, dels 

quals n’hi ha una gran varietat; la qual cosa significa que se n’ha de fer un previ 

diagnòstic per tal d’encertar el producte adient.  
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FOTOGRAFIES 
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SENSE PATOLOGIES PER FALTA DE SISTEMES  

68 Direcció: 
Polígon 19, parcel·la 83 (Horta de Sant Joan) 

Edifici: 
Magatzem 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 
INSTAL·LACIONS 

Data Inspecció: 
16-04-2014 

Localització de la Patologia: 
En lloc 

Element afectat: 
Cap 

Dibuix 
 

 

 

Tipus de patologia: 
 

□ Física          □ Química          □ Mecànica          □ Altra            

Causa de la patologia: 
 

□ Directa        □ Indirecta               

Risc de la patologia: 
 

□ Lleu             □ Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta: 
 

□ Seguretat     □ Confort           □ Estètica 

Urgència d’intervenció: 
 

□ A curt termini       □ A mig termini       □ A llarg termini        

Proves a realitzar (cates o assaigs): 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA 

 

Igual que a les cases individuals, el magatzem tampoc disposa de cap tipus 

d’instal·lació. Per la qual cosa, tampoc podrem esmentar cap patologia.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Però si que seria convenient dir que s’haurà d’aixecar la solera, disposar tots els tubs 

verticalment i fer-los transcórrer per sota.  

 

FOTOGRAFIES 
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3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA INSTAL·LACIONS 

 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 

-Llums de sostre: 
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-Llums de paret: 

 

 

-Interruptors: 
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-Endolls: 
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VENTILACIÓ: 

Sistema utilitzat: SYSTEM AIR 
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Producte utilitzat: marca GONAL 
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Productes utilitzats: catalogo CTE shunt. 
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EVACUACIÓ FUMS: 

Sistema utilitzat: DINAGAS ESTANCO E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Extracció de xemeneies de cocció: 

Tots els conductes aniran per fals sostre. S'utilitzaran conductes individuals per a cada 

vivenda per a l'extracció de fums. El  diàmetre serà de 150mm d'acer galvanitzat 
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EVACUACIÓ RESIDUS: 

Els contenidors utilitzats seran:  HPDE 120L 

 

 

 

 

-     A: Alçada: 96cm 

-     B: Amplada: 48.5 cm 

-     C: Llargada: 55cm 

           -     Capacitat: 120litres 

-Per a la vivenda i lofts: 

El producte utilitzat serà cubs d’escombraries de 45l per cada fracció de polipropilè. 
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FONTANERIA: 
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AIGUA CALENTA: 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan 416 

SOLAR: 
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4       ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

DADES DE L’OBRA: 

Tipus d'obra: Canvi d’ús de l’estació ferroviària d’Horta de Sant Joan 

Emplaçament: Horta de Sant Joan  

Superfície d’actuació:   

Promotor: XXXX 

Autor/s del Projecte d'execució: Marta Monlleó Rius  

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Marta Monlleó Rius  

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES: 

Superfície: 441,96m
2 

Pressupost d'execució per contracte: 585.175,82€ (IVA inclòs)  

Pressupost per a l’aplicació de l’estudi de Seguretat i Salut: 1.409,91€ (PEM)  

Termini d'execució: 1 any  

Conduccions de serveis propers a l'obra i als accessos immediats  

Hi ha línies elèctriques aèries que afecten la construcció? X NO 

Es preveuen proteccions de les línies elèctriques aèries existents? X NO  

ANÀLISI DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES: 

Riscos més freqüents: 

x Caigudes a diferent nivell  

x Caigudes al buit  

x Caigudes al mateix nivell  

x Atrapaments durant el muntatge  

x Caiguda d’objectes  

x Cops per objectes  

x Els derivats del treball realitzat a la intempèrie  

x Sobreesforços 

x Enfonsament de la bastida  

x Els inherents al treball efectuat a la bastida.  

Proteccions col·lectives:  

x Lona o xarxa de seguretat  

x Empostissat o marquesina de protecció de vianants  

x Lona impermeable  
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x Baranes 

x Senyalització de seguretat.  

Equips de protecció individual (EPI’S):  

x Casc de polietilè  

x Roba de treball  

x Roba de treball impermeable en cas d’haver de treballar sota la pluja  

x Calçat antilliscant  

x Guants de cuir  

A més, mentre dura el muntatge, s’han d’utilitzar:  

x Botes de seguretat (segons casos)  

x Cinturó de seguretat (classes A o C).  

Mesures preventives: 

x A cada moment s’han de mantenir les zones de treball netes i ordenades.  

x Per damunt d'alçades de treball superiors als 2 m, la bastida s’ha de proveir d’una barana de 

0,90 m d'altura mínima, amb una protecció intermèdia i un entornpeu.  

x L'amplada mínima de la plataforma de treball ha de ser de 0,60 m, ha d’estar fixada a 

l’estructura tubular i la seva superfície ha de ser antilliscant.  

x La distància de separació d'una bastida i la façana no ha de ser superior a 0,45 m en previsió 

de caigudes.  

x La comunicació entre els diferents nivells i plataformes s’ha de fer mitjançant escales 

prefabricades integrades.  

x Les bastides s’han de suportar sobre zones estables, preferentment damunt de soles de fusta.  

x Per al muntatge i el desmuntatge de les bastides tubulars s’han de fer servir cinturons de 

seguretat i dispositius anti caiguda quan la plataforma superi els 2 m d'altura.  

MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES PER A L’EXECUCIÓ DE L’ARREBOSSAT 

I PINTAT DE FAÇANA: 

Relació de riscos i la seva avaluació: 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos 

editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els 

riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions 

constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 

possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 

esperada de la materialització del risc.  
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A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-

se en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al 

procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per 

anul·lar o en el seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures 

preventives que es desenvolupen a continuació.  

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del risc: 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC  

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT  

3.-Caiguda d’objectes per desplom. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT  

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM  

5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT  

6.-Trepitjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVAT  

7.-Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MEDI  

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX  

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX  

10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX  

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI  

18.-Contactes amb substàncies càustiques o Corrosives MÈDIA GREU MEDI  

20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI  

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX  

27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI  

OBSERVACIONS:  

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de 

revestiment.  

(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments 

tòxics.  

(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.  

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT: 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el 

muntacàrregues d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de 

morters, formigons, guixos i materials a granel.  
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• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja 

estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.  

PROCÉS: 

• El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics 

i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.  

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada.  

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja 

instal·lades a les activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.).  

• En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se 

les seves proteccions i estabilitat. 

• Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, 

l’operari exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment 

ancorat.  

• S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments.  

• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada 

per plataformes específiques.  

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.  

• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” 

amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada.  

• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar 

cops, ferides i erosions.  

• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements 

mòbils, i es tindrà especial cura de no posar el peu sota del palet.  

• Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi 

els 30 Kg.  

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magneto tèrmics al quadre de zona.  

• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de 

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i 

cinturó de seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell.  

• Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 

protecció a base de barana perimètrica.  
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• És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra 

les caigudes des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de 

l’estructura cables amb els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat.  

Arrebossats i estucats en fred: 

• Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin 

d’emprar, el més separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries.  

• Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.  

• Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball 

sustentada mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, 

etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari.  

• S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de 

caiguda d’objectes.  

• És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical  

• Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 

aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es 

vigilarà que la instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió.  

Pintures: 

• S’evitarà el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als 

treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin 

d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, 

granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de 

seguretat).  

• El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es 

portarà a terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.  

• Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es 

fumarà, menjarà ni es beurà.  

• Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran 

d’estar dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest 

adaptador facial anirà acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les 

pintures continguin una alta càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la 

ingestió de partícules sòlides.  
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• Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts 

irradiadors de calor, com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del 

tall un extintor.  

• L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a 

recipients tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin 

recipients que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos 

per evitar el risc d’inflamació.  

S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de 

pintures.  

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de 

càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries.  

• El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació.  

• A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: 

advertència material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.  

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ:  

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes 

per:  

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de 

la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. 

d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a 

màxim.  

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. I 

reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de 

protecció format per malla electrosoldada de 150x150 

• En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es 

vigilarà que la instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió.  

Pintures 

• S’evitarà el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als 

treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin 

d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, 

granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de 

seguretat).  
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• El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es 

portarà a terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.  

• Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es 

fumarà, menjarà ni es beurà,  

• Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran 

d’estar dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest 

adaptador facial anirà acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les 

pintures continguin una alta càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la 

ingestió de partícules sòlides.  

• Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts 

irradiadors de calor, com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del 

tall un extintor.  

• L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a 

recipients tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin 

recipients que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos 

per evitar el risc d’inflamació.  

S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de 

pintures.  

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de 

càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries.  

• El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació.  

• A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: 

advertència material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.  

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ:  

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes 

per:  

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de 

la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. 

d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a 

màxim.  

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. I 

reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de 
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protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta 

barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.  

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 

2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample.  

• Extintor de pols química seca  

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat:  

• Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes.  

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.  

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.  

• Senyal d’advertència de risc elèctric.  

• Senyal de prohibit el pas als vianants.  

• Senyal de protecció obligatòria del cap.  

• Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

• Senyal de protecció obligatòria de les mans.  

• Senyal de protecció obligatòria del cos.  

• Senyal de protecció obligatòria de la vista.  

• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.  

• Senyal de protecció obligatòria de la cara.  

• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

 

RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua):  

- Cascos de seguretat.  

- Botes de seguretat.  
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- Granota de treball.  

- Cinturó antivibratori (especialment a dúmpers de petita cilindrada).  

• Pels treballs de pintura:  

- Cascos de seguretat.  

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball.  

- Botes de cuir de seguretat.  

- Cinturó de seguretat, si els calgués.  

- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  

- Pantalla facial, si correspon.  

• Pels treballs amb morters:  

- Cascos de seguretat.  

- Guants de goma (neoprè).  

- Granota de treball.  

- Botes de cuir de seguretat.  

- Cinturó de seguretat, si els calgués.  

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).  

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts 

pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

 

Barcelona, Setembre 2.014  

 

Marta Monlleó Rius 
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5      CONTROL DE QUALITAT  

IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
 

Projecte:                Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril   Ref:  XXX 

Localització:  Horta de Sant Joan 

Projectista:   Marta Monlleó 

Promotor:   

Autor programa:  Data: 
 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
 X PQ-0111 ENDERROCS    PQ-1021 ENVANS DE MAO 

 X PQ-0121 EXCAVACIONS    PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

 X PQ-0122 REBLERTS   X PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 

 X PQ-0127 RASES I POUS   X PQ-12 AÏLLAMENTS* 

 X PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS   X PQ-1311 ENRAJOLATS 

 X  PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA   X PQ-1321 APLACAT 

  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS   X  PQ-1331 ARREBOSSATS 

  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS    PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT    PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 

 X  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 

 X PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

 X  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS   X PQ-1391 PINTURES 

 X  PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 

  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ   X  PQ-13B1 FALS SOSTRES 

 X PQ-0215 MURS    PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 

  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU   X  PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ    PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 

 X PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ    PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS    PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

  PQ-021A PILOTS IN SITU    PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA    PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

 X PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ    PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 

 X PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS   X  PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

 X PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES   X  PQ-1531 PORTES 

  PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ   X  PQ-15P1 VIDRES 

  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ    PQ-1611 BARANES 

 X  PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS    PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA   X  PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

 X PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA    PQ-1741 DRENATGE 

  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA   X  PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT   X  PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

  PQ-0831 TERRAT   X PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES   X PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT   X  PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES   X PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS   X PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 

  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA    PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS   X PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES   X  PQ-2031 ENLLUMENAT 

  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC    PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES   X  PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO   X  PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS   X PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

  PQ-0931 PARETS DE CARREUS   X PQ-2411 PARALLAMPS 

  PQ-0941 PAREDATS   X  PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

  PQ-0961 MURS CORTINA   X  PQ-2621 ASCENSORS 

  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS    PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 

  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE   X PQ-2811 APARELLS SANITARIS 
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* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius 

corresponents. 
 

 

 

 

 

Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació 

tècnica: 

           Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 

           Autocontrol del Constructor (AC) 

           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 

           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 

 

 

 

 

Fdo. Autor del 

programa de 

Control de la 

Qualitat 
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6       PLEC DE CONDICIONS 

DADES DE L’OBRA: 

Tipus d'obra: Canvi d’ús de l’estació ferroviària d’Horta de Sant Joan 

Emplaçament: Horta de Sant Joan  

Superfície d’actuació:   

Promotor: XXXX 

Autor/s del Projecte d'execució: Marta Monlleó Rius  

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Marta Monlleó Rius  

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES: 

Superfície: 441,96m
2 

Pressupost d'execució per contracte: 585.175,82€ (IVA inclòs)  

 

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin 

modificats per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's 

l'esmentat document. 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que 

hauran d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva 

col·locació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i 

d'obres accessòries i dependents.  

 

SISTEMA PARCEL.LA-SOLAR 

1. MESURES PRELIMINARS 

1.1. Replanteig de les obres 

El contractista i/o constructor realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris 

per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció 

Facultativa. Haurà de marcar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció  

Facultativa consideri necessaris. 

Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del 

contractista i/o constructor. 
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1.2. Obres provisionals 

El contractista i/o constructor executarà o condicionarà en el moment necessari, les carreteres, 

camins i accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el 

trànsit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb les definicions del Projecte i a 

les instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. Els materials i les unitats d'obra que 

comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present 

Plec com si fossin obres definitives. 

Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les 

obres, a judici de la Direcció Facultativa sent, per tant, conveniència del contractista i/o 

constructor per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 

necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per 

accessos i circulació del personal i visites d'obra de la Direcció Facultativa. 

El contractista i/o constructor haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en 

bones condicions de circulació i senyalitzar-los adequadament. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 

contractista i/o constructor. 

 

1.3. Materials 

Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

Si les característiques dels materials estiguessin fixades en el contracte, el contractista i/o 

constructor haurà d'utilitzar-les obligatòriament, llevat de l'autorització expressa de la 

Direcció Facultativa. Si fos imprescindible, a judici del promotor, canviar aquella 

característica, la Direcció Facultativa haurà de donar el seu vist-i-plau i autoritzar el canvi. 

Si la Direcció Facultativa rebutja els materials,  per no complir les prescripcions del present 

Plec, el contractista i/o constructor tindrà l'obligació d'aportar altres materials que 

acompleixin les prescripcions. 

El contractista i/o constructor obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de 

préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, 

etc., que es presentin. 

El contractista i/o constructor notificarà a la Direcció Facultativa, amb suficient antelació, les 

característiques dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades 

necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
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El contractista i/o constructor no podrà aplicar a l’obra, materials, la procedència i la qualitat 

dels quals no hagi estat aprovada per la Direcció Facultativa. 

Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici de la Direcció Facultativa, 

de qualitat suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La 

qualitat considerada com a suficient, serà la més completa, de les definides a la normativa 

d'obligat compliment. 

Els subministradors de materials de l’obra, han de complir amb les obligacions establertes en 

la LOE, per a subministradors de productes de construcció (especificacions del material, 

instruccions d’ús i manteniment, garanties de qualitat, etc..). 

 

1.4. Servituds i serveis afectats 

Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements afectats seran 

traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. El contractista i/o 

constructor tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció 

o desviament, dels serveis afectats, que la Direcció Facultativa, consideri convenient per a la 

millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al 

contractista i/o constructor. 

 

1.5. Conservació de les obres 

Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les obres 

en perfecte estat de funcionament i policia. El contractista i/o constructor està obligat a 

conservar, a càrrec seu, l’obra, des del moment d'inici fins a la recepció de l’obra. 

Seran a càrrec del contractista i/o constructor la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o 

que hagin estat objecte de robatori. El contractista i/o constructor ha de tenir cobert mitjançant 

assegurança o altre mecanisme, l’acció de possibles actes vandàlics i  incendis, a l’obra. 

 

1.6. Manteniment de vials  en situació d’ús públic 

Són a càrrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de  vials, en situació 

d’ús públic, que s'hagin de conservar en servei durant l'execució de les obres. 

El contractista i/o constructor programarà l'execució de les obres, de manera que les 

interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin 

necessaris, senyalitzant-los correctament, sense que això sigui motiu d'increment del preu del 

contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de 

servei esmentats es consideraran incloses en els preus del contracte i en cap moment podran 
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ser objecte de reclamació. En el cas, que això impliqui la necessitat d'executar determinades 

parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció Facultativa i el possible 

cost addicional estarà  inclòs en els preus unitaris. 

 

1.7. Existència de servituds i serveis existents. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 

qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui 

l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista 

i/o constructor estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, 

senyalitzant-los, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol 

tipus. 

El contractista i/o constructor sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris 

de Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà 

les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses 

originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus 

unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 

1.8. Desviament de serveis. 

Abans de començar les excavacions, el contractista i/o constructor, basant-se en els plànols i 

dades que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar 

sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar 

els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari 

modificar. 

Si la Direcció Facultativa es mostra conforme, sol·licitarà de l'empresa del servei afectat i 

organismes corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es 

pagaran mitjançant factura. Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses dels 

serveis afectats, sol·liciten la col·laboració del contractista i/o constructor, aquest haurà de 

prestar l'ajut necessari. 

 

1.9. Mesures d'ordre i seguretat. 

El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries 

per a la bona i segura marxa dels treballs, segons legislació vigent. En tot cas, el contractista 

i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, 

de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra 
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persona o Entitat. Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de 

l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com 

l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social.  

Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de 

riscos laborals en les obres d’edificació es regiran segons la legislació  vigent. 

 

1.10. Gestió de residus 

El contractista i/o constructor  realitzarà la gestió de residus, d’acord  amb la normativa vigent 

i les indicacions de la Direcció Facultativa: 

-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra. 

-Gestionant  els residus fora de l’obra en: instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats de 

terres, enderrocs i runes de la construcció. 

La localització d'instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, així com les despeses que 

comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista i/o constructor. 

La gestió  dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no 

seran motiu de sobrecost. 

Si el Projecte preveu, que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, fonaments o 

rases, ha d'utilitzar-se per terraplè, reblerts, etc., i la Direcció Facultativa rebutja l'esmentat 

material per no complir les condicions del present Plec, el contractista i/o constructor haurà de 

transportar l'esmentat material a instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, sense dret 

a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del 

Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’ajuntament, haver signat amb 

un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels 

residus separats per tipus, tal com estableix la normativa vigent. 
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2. ENDERROCS 

2.1. Definició 

Es defineix com enderroc l'operació d'enderrocament de tots els elements aeris o enterrats que 

obstaculitzin la construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer, segons Projecte o 

ordres de la Direcció Facultativa.  

Abans de l'execució material, un tècnic facultatiu, redactarà un Projecte d'enderroc amb 

indicació expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de 

l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i la seva retirada. 

L’execució de l’enderroc inclou les operacions següents: 

-Enderroc o excavació dels elements a eliminar. 

-Retirada dels materials resultants i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o 

per a la disposició de rebuig. 

Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes 

condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes 

operacions, a les edificacions  existents veïnes i a tercers. 

Serà la Direcció Facultativa de les obres qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de 

conservar intactes, així com els llocs de dipòsit i la forma de transport. 

L'execució material es realitzarà sota la supervisió i control de la Direcció Facultativa. 

 

Amidament   

Les obres d’enderroc no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada 

d'abonament íntegre. La partida alçada inclourà els honoraris de Projecte i de Direcció 

Facultativa de l'enderroc, els costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o indret 

indicat per gestor autoritzat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials i 

operacions necessàries per tal de deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element 

que pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 

Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte de la possible existència de 

fonaments soterrats, o que les dades siguin inexactes, s'entén que el contractista i/o 

constructor ho ha de comprovar a l'hora de calcular l'import de la proposició econòmica. La 

Direcció Facultativa interpretarà les incidències sobre elements enterrats, des del punt de vista 

del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 

El Contractista i/o constructor té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocs, 

que la Direcció Facultativa consideri de possible utilització o d'algun valor, en els llocs que 

els assigni la mateixa. 
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Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'elements constructius que s'haguessin 

enderrocat per l'execució de les obres, seran d'igual qualitat, textura, color i acabat que els 

elements constructius originals, segons instruccions de la Direcció Facultativa. 

 

3. MOVIMENTS DE TERRES 

3.1. Definició 

Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, 

necessàries per a l'execució de l'obra.  

Aquestes operacions son: 

 Neteja del terreny 

 Explanacions, desmuntatges, buidats i buixardats 

 Reblerts i terraplens 

 Excavació de rases i pous 

 Transport de terres a l'abocador 

 Replanteig definitiu 

Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres, qualsevol resta d'edificació 

soterrada a enderrocar que aparegui. 

 

3.2. Neteja del terreny 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades en el Projecte, qualsevol 

material de rebuig o no aprofitable. 

La seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de 

l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que 

sobre el particular inclou el Projecte i ordres de la Direcció Facultativa. 

-Excavació dels materials objecte de l'esbrossada: 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions 

veïnes existents i  a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la Direcció 

Facultativa, la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes. 

Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que 

s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari 

evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els 

arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. 
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Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa 

aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, 

sobre el particular, ordeni la Direcció Facultativa. 

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es 

tallaran en trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament, separats dels munts 

no aprofitables. La longitud dels trossos de fusta serà superior a 3 metres, si ho permet el 

tronc. 

Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants 

de les zones pròximes a les obres.  

Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, 

serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat  hagi referenciat d'alguna altra 

manera la seva situació o aprovat el desplaçament. 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 

Les terres vegetals es transportaran al dipòsit autoritzat o s'arreplegaran en les zones que 

indiqui la Direcció Facultativa, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. 

-Retirada dels materials objecte de l’esbrossada: 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un 

agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la 

Direcció Facultativa. 

 

Amidament   

L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m
2
), realment esbrossats i 

preparats. 

El preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de 

rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior.  

El concepte de metre quadrat (m
2
) d'esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també 

les possibles excavacions i reblerts motivats per existència de sòls inadequats que, a judici de 

la Direcció Facultativa, sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de 

fonamentació. 

Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà 

visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà 

inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit 

en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. Es considerarà que les dades 
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contingudes en el Projecte  tenen únicament valor informatiu i que la seva inexactitud no pot 

ésser objecte de reclamació. 

El transport al dipòsit autoritzat  es considerarà inclòs en els preus establerts en el contracte.  

 

3.3. Explanacions, desmuntatges, buidats i buixardats 

Explanació és el conjunt d'operacions de desmuntatge o rebliments necessaris per anivellar les 

zones on hauran d'asseure's les construccions, incloent  plataformes, talussos i cunetes 

provisionals o definitives, a més del transport dels materials traslladats a dipòsits autoritzats o 

lloc d'utilització. 

Desmuntatge és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos 

en el Projecte. 

Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides en el Projecte, per l'aprofitament 

de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi 

d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les 

explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de 

cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos.  

Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol 

causa, s'executaran els treballs que ordeni la Direcció Facultativa, i es consideraran inclosos 

en els preus d'excavació. 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de 

desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 

 

Amidament  

S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m
3
) realment excavats, amidats per diferència entre els 

perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 

No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament 

s'hagin fixat en aquest Projecte. 

Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el 

volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar.  

Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres, per 

indicar-se expressament en el present Plec. 
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S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades 

i consolidades, segons el que es preveu en aquest Plec de Condicions. 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els 

resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que 

indiqui la Direcció Facultativa, sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap 

quantitat addicional, així com la realització del buixardat, sense increment de cost. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses 

indicades: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, 

subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les 

seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinaria, que 

siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre 

motiu. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar 

l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos 

en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 

portant necessàries, la Direcció Facultativa, podrà ordenar una excavació addicional, que serà 

amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a 

qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic 

definit d'excavació. 

En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen 

en el concepte d'excavació tot tipus de terreny. 

Si el Contractista i/o constructor amb l'aprovació de la Direcció Facultativa i de la Propietat, 

executés menor volum d'excavació del previst en el Projecte, solament es considerarà 

d'abonament, el volum realment executat. 

 

3.4. Reblerts i terraplens 

Reblerts  i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i 

compacten uns forats, es fan talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 

Les diferents capes o zones que els componen són: 

 Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 

 Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 

 Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm. 
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L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la Direcció Facultativa, en 

funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra. 

El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà 

l'autorització, escrita i/o reflectida en el LLibre d’Ordres, de la Direcció Facultativa, que 

solament la concedirà, quan amb l'equip proposat pel contractista i/o constructor obtingui la 

compactació requerida, segons la Direcció Facultativa. 

El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de 

discontinuïtat. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, 

suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el 

grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la Direcció Facultativa. Els 

materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà 

aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap 

tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions 

exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la Direcció Facultativa. Quan la 

tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 

 

Amidament  

S’amidaran i abonaran per metres cúbics (m
3
) realment executats i compactats en el seu perfil 

definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de formació 

de reblerts i terraplens. 

Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del 

reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, 

transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 

polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol 

distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 

terraplè. El Contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els 

permisos i llicències que siguin necessàries i, abans de començar les excavacions, haurà de 

sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa, les zones de préstec, a fi de determinar si la 

qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la 

Direcció Facultativa, i no podrà ser objecte de sobrecost. 
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Si a judici de la Direcció Facultativa, els materials emprats no són aptes per a la formació de 

terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui 

motiu de sobrecost.  

 

3.5. Excavació de rases i pous 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir 

les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les 

xarxes de serveis; definits en el present Projecte, així com les rases i pous necessaris per 

fonaments o drenatges. 

Les excavacions s'executaran d'acord amb el Projecte i amb les dades obtingudes del 

replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció Facultativa. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol 

tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al 

preu únic definit d'excavació. 

 

Amidament  

L'excavació de rases s'amidaran per metres cúbics (m
3
) realment excavats. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 

materials, maquinària, mà d'obra necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada de tota 

la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels 

apuntalaments i els calçats que es precisin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 

dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. 

El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a 

trams que siguin necessàries i el transport de les terres a dipòsit autoritzat a qualsevol 

distància.  

La Direcció Facultativa podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per 

evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte 

d'abonament.  

Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se 

contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé 

aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, 

de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o 

qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor 

tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
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Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les 

definides en el projecte, segons instruccions de la Direcció Facultativa, aquests treballs no 

seran causa de nova definició de preu.  

 

3.6. Transport de terres  

Totes aquelles terres, així com els materials que la Direcció Facultativa declari de rebuig, els 

carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. S'entén que 

en totes les partides corresponents a transport de terres, resta inclosa la part proporcional de 

càrrega, transport i descàrrega, al dipòsit autoritzat. 

 

3.7. Replanteig definitiu 

El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que són precises per traslladar al terreny les 

dades del Projecte, traçant sobre el terreny la posició dels fonaments de la construcció 

prevista, o  la posició  de les parets que s’han d’aixecar, tot segons Projecte. 

El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que 

concorrin en l'anivellació del terreny. 

El Contractista i/o constructor està obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars 

necessaris per aquestes operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el 

personal necessari. 

El Contractista i/o constructor vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o senyals, 

responsabilitzant-se de qualsevol desaparició o modificació d'aquests elements. 

Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta de Replanteig, que signaran per triplicat el 

Contractista i/o constructor, la Direcció Facultativa i el representant de la Propietat, acordant 

l'inici de l'obra. 

El Contractista i/o constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura 

de l'Acta de Replanteig, per a començar l'execució de les obres. 

 

SISTEMA ESTRUCTURA 

4. SUBSISTEMA FONAMENTS 

4.1. Definició 

Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al 

terreny de sustentació. 

Amb anterioritat a l'execució de les obres, cal fer un reconeixement general del sòl, mitjançant 

els treballs adequats, es reunirà tota la informació possible, la que prové de l'observació de les 



                                                  Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan 442 

zones veïnes, estat de les edificacions adjacents, corrents d'aigua, etc... i prenent dades en 

general de tota mena de circumstàncies que puguin posteriorment facilitar i orientar els 

treballs que hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del terreny. 

El Projectista i/o Director d’obra, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i 

assaigs del terreny que consideri necessaris i obligatoris segons normativa vigent, escollirà en 

cada cas la pressió admissible, fixant també l'assentament màxim tolerable. 

 

4.2. Materials fonamentació 

4.2.1. Acer 

L 'acer a emprar complirà les condicions exigides per la normativa vigent. 

Es prohibeix posar les armadures en contacte amb altres metalls de diferent parell galvànic. 

El recobriment mínim de l’armat en formigons armats de fonamentació serà de 70 mm., quan 

no s’hagi  disposat formigó de neteja, en el terreny. 

El recobriment es garantirà mitjançant separadors disposats segons normativa vigent. Les 

característiques físiques, mecàniques així com el tipus de material, dels separadors, també 

segons normativa vigent. Es prohibeix l’ús com a separadors de peces de fusta i de qualsevol 

material residual de l’obra malgrat es tracti de formigó o ceràmica. També es prohibeix l’ús 

de materials metàl·lics si poden quedar vistos. 

Les armadures passives utilitzades en fonamentació són barres corrugades, amb les següents 

sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40. 

Denominació acer en barres corrugades: B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor 

de 400N/mm
2 

 o B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm
2 

No s’admeten armadures llises. 

S’autoritza la soldadura en el ferrallat d’armadures sempre que es facin a taller amb 

instal·lació industrial fixa i l’acer sigui soldable. La soldadura en obra requereix autorització 

de la Direcció Facultativa. 

Es prohibeix el soldat en determinades situacions climatològiques que poden provocar el 

refredament excessivament ràpid (pluja, vent, neu,...) si no s’adopten mesures protectores. 

Tanmateix es prohibeix el soldat de barres que es trobin a una temperatura igual o inferir als 

0ºC. 

El doblat i desdoblat de barres queda definit per la normativa vigent, la qual diferencia en 

barres doblades o barres corbades. 
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Quan es realitzi una unió mecànica d’armadures, els dispositius emprats han de tenir com a 

mínim la mateixa capacitat resistent que la menor de les barres que s’empalmin i complir amb 

la normativa vigent. 

Les armadures passives, durant el seu transport i emmagatzematge a l’obra, estaran protegides 

de la pluja, humitat del sol i eventual agressivitat de l'atmosfera ambiental. En el moment de 

la seva utilització, les armadures passives estaran exemptes de substàncies estranyes en la 

seva superfície com greix, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material que pugi 

perjudicar la seva bona conservació i/o adherència. No s’admeten barres amb defectes 

superficials, esquerdes, ni bufaments. 

No es poden utilitzar acers que no arribin a l’obra amb un certificat de garantia del fabricant, 

signat per una persona física. Les barres corrugades subministrades a l’obra ha d’anar 

acompanyades d’un certificat específic d’adherència. 

Els fabricants, han de subministrar fitxes que continguin les característiques de l’acer, com a 

mínim: designació comercial, fabricant, marques d’identificació, diàmetre nominal, tipus 

d’acer i condicions tècniques de subministrament. Els fabricants han de garantir les següents 

característiques: secció equivalent o massa per metre, característiques geomètriques del 

corrugat, característiques mecàniques mínimes, característiques d’adherència i soldabilitat, 

així com les recomanacions d’utilització. 

 

Assaig 

Els controls de l’acer emprat en l’obra, es realitzaran segons previsions de projecte i 

normativa vigent. 

Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, s'exigirà un certificat al Laboratori 

d’Assaig per al Control de Qualitat de la Construcció, acreditat per organisme competent, que 

garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. 

 

Amidament 

L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. 

Si durant l’execució la Direcció Facultativa ordena l’increment de l’armat, l’amidament 

correspondrà als quilograms  reals col·locats en obra. 

Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 

doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, 

pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
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4.2.2. Formigó  

La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada en el Projecte, amb el format 

que recull la normativa vigent.  

Segons normativa vigent no s’admeten formigons estructurals en què el contingut mínim de 

ciment per metre cúbic sigui inferior a  

 200 Kg en formigons en massa. 

 250 Kg en formigons armats. 

En el cas del formigó fabricat en central, el temps màxim entre la incorporació de l’aigua 

d’amassat al ciment i als granulats i la col·locació del formigó en obra no ha d’ésser superior 

a l'hora i mitja.  

En casos en què no sigui possible, o quan el temps sigui calorós, caldrà prendre mesures 

adequades per a augmentar el temps d’adormiment del formigó sense que minvi la seva 

qualitat; mesures acceptades prèviament per la Direcció Facultativa. El formigó fabricat en 

central, tant si pertany o no a la instal·lació de l’obra, no podrà emprar-se si no arriba 

acompanyat d’un full de subministrament, degudament signat per una persona física. 

En cas d’utilitzar-se formigó no fabricat en central el fabricant (constructor) ha de presentar 

documents que especifiquin la dosificació emprada i ha de comptar amb l’aprovació de la 

Direcció Facultativa. El fabricant haurà de tenir en l’obra, un llibre de control a disposició de 

la Direcció Facultativa on hi constaran: les dosificacions nominals a emprar en l’obra; les 

incidències o correccions que s’hagin fet i la seva justificació; la relació de proveïdors de 

matèries primeres; la descripció dels equips emprats; la referència del document de calibrat de 

bàscula dosificadora de ciment; el registre del nombre d’amassades de cada lot; dates de 

formigonat; resultats dels assaigs realitzats, en el seu cas. 

 

Materials components del formigó 

El ciment emprat en la fabricació del formigó se li exigeix, complir amb el plec per a la 

recepció de ciments vigents. La normativa vigent estableix el tipus de ciment que poden 

emprar-se en funció del tipus de formigó. En la selecció del tipus de ciment  a emprar en la 

fabricació del formigó s’ha de fer d’acord amb les següents factors: l’aplicació del formigó 

(en massa, armat), les condicions ambientals a què se sotmetrà la peça i les dimensions de la 

peça. 

Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons 

armats, tret del cas en què estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho 

autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur en l’aigua, està limitat per la normativa 
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vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin 

armadures per a reduir la fissuració. 

Els granulats es denominen segons el format d/D, on d representa la mida mínima i D la mida 

màxima en mil·límetres. Les dimensions dels granulats han d’estar especificades en el 

Projecte i complir amb la normativa vigent. 

En el formigó armat es prohibeix la utilització d’additius que en la seva composició 

intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que puguin ocasionar o 

afavorir la corrosió d’armadures. Es prohibeix el clorur càlcic. Per a poder emprar un additiu 

caldrà que la Direcció Facultativa l’accepti prèviament; que aquest se subministri 

correctament etiquetat i amb certificat de garantia del fabricant signat per persona física, tot 

segons normativa vigent. 

La utilització de les addicions, haurà d’estar autoritzada prèviament per la Direcció 

Facultativa i segons normativa vigent. 

 

Assaig 

Els controls del formigó emprat en l’obra, es realitzaran segons previsions de projecte i 

normativa vigent. 

Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, s'exigirà un certificat al Laboratori 

d’Assaig per al Control de Qualitat de la Construcció, acreditat per organisme competent, que 

garanteixi la qualitat del fonament utilitzat i dels materials que el composen. 

 

Amidament 

L’amidament del formigó es realitzarà per metres cúbics (m
3
) previstos en el Projecte. Si 

durant l’execució la Direcció Facultativa ordena l’increment del formigó, l’amidament 

correspondrà als metres cúbics reals col·locats en obra. 

Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar la posta a 

l'obra del formigó. 

 

4.2.3. Emmacats 

L'emmacat és una capa d’àrid de gruix variable, formada per la compactació de graves o 

còdols. 
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Amidament  

L’amidament de l’emmacat es realitzarà per metres cúbics (m
3
) col·locats i compactats. Es 

consideraran incloses les ajudes necessàries pel subministrament del material, la col·locació, 

estesa i piconatge, incloent-hi també la maquinària necessària. 

4.3. Tipus de fonaments 

La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, 

dosificació i materials especificats en el projecte. Els recobriments, ancoratges i encaixos 

s'ajustaran a les normes vigents. 

Abans de formigonar, el Contractista i/o constructor comprovarà que les capes d'assentament 

del fonament estiguin perfectament anivellades i netes, procedint a continuació a l'execució 

dels fonaments, en el cas de pous i rases. 

 

4.3.1. Fonaments superficials 

4.3.1.1. Sabates Contínues 

Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten 

esforços repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues 

està fixat en el Projecte.  

 

Amidament  

L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal executat, incloent en el 

preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, 

com la maquinària i elements auxiliars necessaris. 

 

4.3.1.2. Sabates aïllades. 

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços 

puntuals en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades està fixat en el Projecte. 

 

Amidament  

L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metres cúbics (m
3
) executats. Incloent 

en el preu tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la 

maquinària i els elements auxiliars necessaris. 
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4.3.1.3. Lloses 

Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments 

uniformes o que el terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb 

formigó armat. En el Projecte  s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. 

 

Amidament  

S’amidarà per metres cúbics (m
3
) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el 

subministrament i la col·locació del formigó, armats, formació de junts, etc... 

 

4.3.2. Fonaments semi-profunds 

4.3.2.1 Sabates Contínues 

Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten 

esforços repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues 

està fixat en el Projecte.  

 

Amidament  

L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal executat, incloent en el 

preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, 

com la maquinària i elements auxiliars necessaris. 

 

4.3.2.2. Sabates aïllades 

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços 

puntuals en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades està fixat en el Projecte. 

 

Amidament  

L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metres cúbics (m
3
) executats. Incloent 

en el preu tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la 

maquinària i els elements auxiliars necessaris. 

 

4.3.2.3. Lloses 

Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments 

uniformes o que el terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb 

formigó armat. En el Projecte  s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. 
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Amidament  

S’amidarà per metres cúbics (m
3
) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el 

subministrament i la col·locació del formigó, armats, formació de junts, etc... 

 

4.3.2.4. Contenció i murs pantalles 

Els murs de contenció són els elements estructurals verticals, de formigó armat, que 

transmeten esforços uniformement repartits al terreny, resistint l’empenta horitzontal de les 

terres. 

Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases 

profundes i allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó 

armat, constituint una estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del terreny i 

càrregues verticals, alhora. 

Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon 

funcionament i accés de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos dels murs 

pantalles i els nivells o cotes d'execució. La perforació es realitzarà per plafons amb mitjans 

mecànics adients. Si les característiques del terreny ho requereixen, s'anirà reemplaçant el 

material extret per llots tixotròpics.  

A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murs guia, l'objectiu dels quals és el de guiar la 

maquinària d'excavació i col·laborar en l'estabilitat del terreny. Abans del formigonat es 

col·locaran els encofrats necessaris per motllurar les juntes sobre els plafons. 

El formigonat es realitzarà mitjançant tub injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El 

formigonat es realitzarà de forma contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, 

s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de 

lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions del Projecte i normativa vigent. 

 

Amidament 

L’excavació s’amidarà per metres cúbics (m
3
) de terreny extret, incloent en el preu la part 

proporcional d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de murs 

guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol 

distància, i tots els materials i operacions que calguin, segons criteri  de la Direcció 

Facultativa, per a l‘execució dels treballs.  

El formigó s’amidarà per metres cúbics (m
3
) del tipus indicat en el projecte, incloent en el 

preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i 
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reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les 

operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats en el Projecte. 

L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva 

posada a l'obra.  

 

4.3.3. Fonaments Profunds 

4.3.3.1. Contenció i murs pantalles 

Els murs de contenció són els elements estructurals verticals, de formigó armat, que 

transmeten esforços uniformement repartits al terreny, resistint l’empenta horitzontal de les 

terres. 

Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases 

profundes i allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó 

armat, constituint una estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del terreny i 

càrregues verticals, alhora. 

Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon 

funcionament i accés de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos dels murs 

pantalles i els nivells o cotes d'execució. La perforació es realitzarà per plafons amb mitjans 

mecànics adients. Si les característiques del terreny ho requereixen, s'anirà reemplaçant el 

material extret per llots tixotròpics.  

A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murs guia, l'objectiu dels quals és el de guiar la 

maquinària d'excavació i col·laborar en l'estabilitat del terreny. Abans del formigonat es 

col·locaran els encofrats necessaris per motllurar les juntes sobre els plafons. 

El formigonat es realitzarà mitjançant tub injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El 

formigonat es realitzarà de forma contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, 

s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de 

lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions del Projecte i normativa vigent. 

 

Amidament 

L’excavació s’amidarà per metres cúbics (m
3
) de terreny extret, incloent en el preu la part 

proporcional d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de murs 

guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol 

distància, i tots els materials i operacions que calguin, segons criteri  de la Direcció 

Facultativa, per a l‘execució dels treballs.  
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El formigó s’amidarà per metres cúbics (m
3
) del tipus indicat en el projecte, incloent en el 

preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i 

reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les 

operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats en el Projecte. 

L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva 

posada a l'obra. 

 

4.3.3.2 Estacada 

En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus. 

a) Estaques de clavada 

Podran ser de formigó o metàl·liques. Les mesures i característiques de les estaques estan 

especificades en el Projecte  i  compliran amb la normativa vigent. 

Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus 

caps. 

Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris se 

substituiran per altres, situades segons determini el Director d’Obra. Si existeixen dubtes 

sobre les condicions de resistència d'algunes estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar 

proves de càrrega sobre aquestes, considerant el cost de les proves inclòs en el preu de 

l'estaca. 

 

Amidament  

L’amidament  de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal d'estaca col·locada 

incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra com els medis auxiliars de preparació del 

terreny, instal·lació de maces, becs de mànegues d'aigua, proves de càrrega necessàries i 

protecció o reparació dels caps. 

S’amidaran  únicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament incorporats a 

l'obra. El preu del metre lineal inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com 

tots els materials i operacions que resultin necessàries per a la correcta i total execució dels 

treballs d'estacada, inclòs la  seva preparació. 

 

b) Estaques motllurades "in situ" 

L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny, col·locant l’armadura corresponent i 

omplint l'excavació amb formigó fresc. 

Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 
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 - Estaques amb camisa perduda. 

 - Estaques amb camisa recuperable. 

El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls, ni 

escanyaments, realitzant el formigonat d'un cop en tota la seva llargada. Les armadures 

longitudinals s'assentaran sobre una lleugera pasterada de formigó, es disposaran ben 

centrades i subjectes. Les armadures transversals se subjectaran a les longitudinals mitjançant 

lligada o soldadura, segons instruccions de la Direcció Facultativa i  normativa vigent. 

 

Amidament  

L’amidament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà desglossant els 

materials que les construeixen. 

El formigó s’amidarà en metres cúbics (m
3
), incloent en el preu, la posada a l'obra, encofrat o 

encanonament recuperable o no, acabament dels caps i part proporcional de proves de càrrega, 

si fossin necessàries segons criteri de la Direcció Facultativa 

L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posada a l'obra. 

L 'excavació s’amidarà en metres cúbics (m
3
) en qualsevol tipus de terreny, inclòs en roca, 

extrets amb qualsevol sistema, incloent en el preu les operacions necessàries com són 

l'emprada de llots "tixotròpics", preparació del terreny per l'assentament de la maquinària i 

transport a dipòsits autoritzats de residus generats durant el procés d’execució de l’estacada. 

El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament (camisa) de qualsevol 

tipus, recuperables o no, i tots els materials i operacions que calguin a judici de la Direcció 

Facultativa, per a l’ execució dels treballs. 

 

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURA 

5.1. Elements Genèrics 

5.1.1. Sostres 

Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant 

un empostissat d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un reblert d'espais entre 

nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de 

carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  

Els sostres es construiran amb el sistema especificat en el Projecte i complint amb la 

normativa vigent.  

La capa de compressió s'executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica en la 

documentació del Projecte o en les prescripcions del tipus de forjat escollit. 
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Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran en abundància les 

biguetes i revoltons. Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es 

regarà, sobre tot, a l'estiu a partir de les sis hores del vessament del formigó, tant com la 

Direcció Facultativa ho consideri oportú. 

El contractista i/o constructor rebrà de la Direcció Facultativa totes les especificacions 

pertinents i no formigonarà el forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcció 

Facultativa. 

Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigó armat, 

segons el present Plec. 

L'encofrat i apuntalament, els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions 

de la Direcció Facultativa. 

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, prèvia autorització de la Direcció 

Facultativa, de les que el comportament i resultats estan sancionats per la pràctica havent de 

justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, manquin 

d'aquelles garanties. 

 

Amidament  

L’amidament dels sostres serà per metres quadrats (m
2
) realment executats, descomptant 

forats de superfície més grans d'un metre quadrat. 

En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i 

desencofrat, així com la formació d'elements resistents singulars, tal com reforços, corretges, 

traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges per 

altres fàbriques, segons previsions del Projecte o instruccions de la Direcció Facultativa.  

 

5.1.2. Escales i rampes 

Dins dels elements de comunicació vertical a tota edificació distingirem les escales i les 

rampes. 

Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de 

graons.  

L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en 

compliment de la normativa vigent. 

Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un 

pla inclinat. Les rampes per a minusvàlids,  compliran la normativa vigent. 
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En el Projecte  s'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements 

que configuren les rampes i escales. 

 

Amidament  

Les escales i les rampes, a nivell estructural, s’amidaran per metres cúbics (m
3
) totalment 

acabats, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per la seva 

construcció. 

 

5.1.3.  Elements prefabricats 

Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, 

realitzats en el taller, de manera que a l'obra solament es realitzarà el muntatge.  

El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i 

Direcció Facultativa i s’executarà per personal especialitzat. Es tindrà especial cura amb 

l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat dels  junts entre peça i peça. 

 

Amidament  

Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., 

s’amidaran en metres cúbics (m
3
) de formigó i l'acer en quilograms (Kg), incloent en els preus 

d'ambdues partides tots els materials, operacions necessàries per a la posada a l'obra, 

operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides, etc.), així com 

totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva  

fabricació. El transport de fàbrica a peu d’obra també està inclòs en l’amidament. 

 

5.1.4. Junts de dilatació 

Es defineixen com a junts de dilatació els dispositius que enllacen discontinuïtats dels 

elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin els 

moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions 

reològiques. 

El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el Projecte o el que indiqui la Direcció 

Facultativa. 

El junt es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 
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Amidament  

Els junts s’amidaran en metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs en el preu els materials i 

treballs necessaris per a la seva col·locació. 

 

5.2. Tipus d’elements 

5.2.1. Formigó. 

5.2.1.1. Estructures de formigó. Encofrats 

Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com les unions dels diferents elements, tindran 

una resistència i rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions excessives, 

les accions de qualsevol mena que puguin produir-se com a conseqüència del procés de 

formigonat i especialment sota les pressions del formigó en fresc o els efectes del mètode de 

compactació utilitzat. 

Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pèrdues d’abeurada. 

 Els motlles i encofrats podran ser de fusta, metàl·lics o d'altre material que reuneixi 

condicions d'eficàcia similar, a judici de la Direcció facultativa i que admeti la normativa 

vigent. Es prohibeix l’ús de l’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el 

formigó. 

Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran abans del formigonat, per a evitar que 

absorbeixin l'aigua continguda en el formigó. 

Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del 

formigonat. Per a facilitar aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran obertures 

provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents. 

Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, 

s'adoptaran les oportunes mesures perquè els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 

retracció del formigó. 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar 

l'encofrat no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 

Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de 

formigó i no hauran d'impedir la posterior aplicació de revestiments, ni la possible construcció 

de junts de formigonat. L'ús d'aquests productes haurà d'ésser  autoritzat  prèviament per la 

Direcció Facultativa. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, els cindris, els puntals i les 

soles, hauran de tenir la resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa prevista del 

formigó a l’abocada, no es produeixin moviments locals de més de cinc mil·límetres (5 mm). 
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Els junts entre les diferents taules, hauran de permetre l'entumiment per la humitat del reg o 

de l'aigua del formigó sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

El subministrador de puntals ha de justificar i garantir les característiques d’aquest, i establir 

les condicions d’ús. 

En la construcció d’encofrats s’ha d’evitar que es malmetin estructures ja construïdes. 

 

5.2.1.2. Material de Formigó. 

Tots els formigons compliran la normativa vigent. Es desaconsella la utilització de formigons 

no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la Direcció Facultativa ho autoritzi 

prèviament i el formigó compleixi amb les indicacions establertes en la normativa vigent. 

Per a formigons fabricats en central, el temps màxim entre la incorporació d’aigua 

d’amassada al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó en obra, no ha d’ésser 

superior a l'hora i mitja. El formigó fabricat en central no podrà emprar-se si no arriba 

acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona 

física. Aquests fulls de subministrament  han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a 

disposició de la Direcció Facultativa fins al lliurament de la documentació final de control. 

A més de les Prescripcions de la normativa vigent es tindran en compte les següents: 

-La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus, tal que el formigó no perdi 

capacitat ni homogeneïtat. 

-No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta 

centímetres (1.50 m) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 

-Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a l'obra del formigó 

sense l'autorització prèvia de la Direcció Facultativa.  

-No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les 

característiques del formigó. Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les 

prescripcions de la normativa vigent. No es col·locarà mai formigó sobre un terreny que 

estigui gelat.  

-El vibrador s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, 

sense que es mogui horitzontalment mentre que està submergit en el formigó. Es procurarà 

extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de cocons, 

cavitats d’aire o acumulacions d’àrids. El vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les 

normes especificades en la normativa vigent. 
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-La situació dels junts de construcció serà fixada per la Direcció Facultativa, de manera que 

compleixin les prescripcions de la normativa vigent i procurant que el seu nombre sigui el 

menor possible. 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà el 

junt amb sacs de xarpellera humida, per a protegir-lo dels agents atmosfèrics. Abans de tornar 

a continuar els treballs es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió 

del formigó fresc amb el que està endurit. 

-Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una xarpellera 

molla. Com a mínim, durant els set primers dies es mantindran les superfícies vistes 

contínuament humides, mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les amb sorra o xarpellera, 

que es mantindran constantment humides. 

La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del 

formigó, a fi d'evitar producció de fissures per refredament brusc. També es podran utilitzar 

procediments de curat especial, a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia 

autorització de la Direcció Facultativa. 

-Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense 

que sigui necessari aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats sense 

l'autorització prèvia de la Direcció Facultativa. Les operacions precises per a deixar les 

superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del Contractista i/o constructor. 

La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 

 - Parament vist: sis mil·límetres. 

 - Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres. 

 

Control dels components 

El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del Projecte i segons la 

normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. 

El control de recepció en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 

-Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un 

Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions 

Públiques. 

-Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut.  

Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de complir amb 

les prescripcions que assenyala la normativa vigent. 

Ciment 
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El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de 

cada lot de ciment subministrat. 

No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, 

signat per una persona física. 

Aigua 

Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons 

armats, tret del cas en què estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho 

autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur en l’aigua, està limitat per la normativa 

vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin 

armadures per a reduir la fissuració. 

Granulats 

Abans de començar el subministrament la Direcció Facultativa pot demanar al subministrador 

una demostració documental del compliment de les exigències que estableix la norma per als 

granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any 

abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han 

de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent. 

Additius i addicions 

En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la 

Direcció Facultativa, la qual pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia dels mateixos 

o assaigs en laboratori oficial o oficialment acreditat. 

 

Control de qualitat 

El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i 

durabilitat. 

Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha d’anar, com ja s’ha esmentat, amb un 

full de subministrament, correctament complimentat, segons normativa vigent, i signat per 

una persona física. No es permet emprar un formigó que no tingui full de subministrament. 

Aquests fulls s’han d’arxivar i conservar per a formar part de la documentació final de control 

de l’obra. 

Consistència.  

Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 

83313:90. 

Resistència.  

Els assaigs de resistència estan definits en la normativa vigent.  
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Cal distingir les següents modalitats de control: 

 -Modalitat 1 Control de nivell reduït. 

 -Modalitat 2 Control al 100 per 100. 

 -Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, 

formigó armat i formigó pretensat. 

En el Projecte s’especificarà la modalitat de control. 

L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de 

tipologia estructural diferent.  

En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus 

d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements 

comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. 

En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada 

camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix 

subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa 

dosificació nominal.  

La toma de mostres es realitzarà a l'atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. El 

Projecte determinarà el nombre d’amassades per lot, segons la normativa vigent. Si un lot 

correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta.  

Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en 

condicions anàlogues. 

Presa de decisions derivades del control de resistència 

Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada en el Projecte, és necessari 

tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si 

no també l’efecte negatiu d’altres característiques del formigó, com la deformababilitat, la 

fissurabilitat i la durabilitat. 

Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en 

aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor 

que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la Direcció 

Facultativa. 

Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà 

acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecarrega 

superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de 

ser admissible. 



 Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan   459 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les 

resistències especificades l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes 

d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la 

Direcció Facultativa podrà rebre l'obra amb reserves, previ l'assaig de càrrega corresponent. 

La Direcció Facultativa serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. 

Aquestes han de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia 

realització d’un Pla de Proves, acceptat per la Direcció Facultativa i prenent les mesures de 

seguretat necessàries.  

La Direcció Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a l'enderroc o reforç, una 

limitació de les càrregues d’ús. 

Durabilitat.  

El control de durabilitat el regula la normativa vigent, i es basa en: 

-Control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les 

limitacions de la relació aigua ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de 

comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una central, el 

fabricant ha d'aportar a la Direcció Facultativa la mateixa informació signada per persona 

física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. 

-Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres 

sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o 

alguna de les classes específiques d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest 

control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra. La Instrucció eximeix de realitzar 

aquest control, en determinades condicions. 

 

Amidament  

Els formigons s’amidaran  metres cúbics (m
3
), d'acord amb les especificacions del Projecte. 

Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els 

plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució 

pel Director d’Obra, instruccions per escrit, en les quals consti de manera explícita les 

dimensions que han de donar-se a la secció. 

Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la Direcció Facultativa, 

prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no 

ho estan. 
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El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la Direcció Facultativa 

estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la 

Direcció Facultativa (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 

El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. 

L’amidament es realitzarà per metres quadrats (m
2
) realment col·locats. 

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra 

necessària per a la seva col·locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén que 

quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, com 

els junts entre murs o altres elements que a judici de la Direcció Facultativa siguin necessaris 

per a obtenir un correcte acabat. 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 

operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, així 

com la seva col·locació que s'abonarà al preu del Kg. d'acer col·locat. 

Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a 

judici de la Direcció Facultativa, per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els 

preus dels formigons. 

 

5.2.1.3. Armadures 

Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es 

disposaran d'acord amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de 

manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocada i la compactació del formigó 

i a fi d'evitar coqueres, i recobriments insuficients. 

En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb cèrcols 

o estreps a la zona del colze. 

Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització 

simultània d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un 

mateix element, dos tipus diferents d'acers, un per l'armadura principal i l'altre pels estreps. 

Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre 

procediment adequat, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. 

S'haurà d'acomplir la Instrucció normativa vigent en tot el que fa referència a les armadures 

(resistència, límit elàstic, etc...). 
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Amidament  

L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. 

Si durant l’execució la Direcció Facultativa ordena l’increment de l’armat, l’amidament 

correspondrà als quilograms  reals col·locats en obra. 

Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 

doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, 

pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 

 

5.2.2. Acer 

5.2.2.1. Estructures metàl·liques 

Es defineix com estructura metàl·lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part 

sustentable de l'edificació. 

La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida en els plànols corresponents. Els acers a 

emprar són els laminats en xapes o perfils del tipus A-52 definits en la Norma 

UNE-36080-73. 

Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat 

brut de laminatge. 

El contractista i/o constructor haurà de demostrar la qualificació del personal que executi 

aquest tipus d'obra. 

Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del 

Projecte, Direcció Facultativa i normativa vigent. 

Abans del muntatge de l'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimació les parts 

d'aquesta que hauran de restar ocultes. 

Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que 

s'immobilitzaran una vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives. 

Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 

No s'efectuarà la imprimació fins que l‘execució hagi estat autoritzada per la Direcció 

Facultativa, després d'haver realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l'estructura 

acabada al taller i les executades a l’obra. 

No s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat la 

unió. 

S'adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin 

directament sobre la fàbrica o que encastin en ella. 
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Amidament  

Les estructures o elements estructurals d'acer s’amidaran per quilograms d'acer (Kg), incloent 

en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, 

etc., per la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. 

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que 

siguin necessàries, d'acord amb la normativa vigent. 

 

5.2.3. Fusta 

5.2.3.1. Estructura de fusta 

Quan s’utilitza la fusta com a element estructural, cal tenir en compte les seves 

característiques i propietats físiques i mecàniques. 

Per a les obres, la guia d'humitat que ha de tenir la fusta, segons la naturalesa de l’obra és la 

següent: 

-Bastiments, encofrats i cintres: del 18% al 25% d’humitat. 

-En obres cobertes obertes: del 16% al 20% d’humitat. 

-En obres cobertes tancades: del 13% al 17% d’humitat. 

-A locals tancats i amb calefacció: del 12% al 14% d’humitat. 

-A locals amb calefacció continua: del 10% al 12% d’humitat. 

Les humitats de la fusta per a la realització d’assaigs són habitualment el 12% i el 15%. Es 

recomana usar com a humitat d’assaig la que s’obté quan es manté la fusta en una cambra a 

una temperatura de 20ºC i amb una humitat relativa del 65%, cosa que ens dóna una humitat 

de la fusta del 12%, aproximadament 

La durabilitat de la fusta, és una propietat molt variable, que depèn de molts factors: el medi 

ambient, l’espècie de la fusta, el tipus de talat, les condicions de la posada en obra, la manera 

d’assecada, les alteracions de la humitat i sequedat, el contacte amb el terra, l’aigua, el 

tractament abans de ser usada, la protecció un cop posada a l’obra, etc... 

Com més elevada és la densitat de la fusta més gran és la seva duració. 

Sota càrregues petites, la fusta es deforma seguint la llei de Hooke, les deformacions són 

proporcionals a les tensions. Quan se sobrepassa el límit de proporcionalitat, la fusta es 

comporta com un cos plàstic i es produeix una deformació permanent, a mesura que augmenta 

la càrrega es produeix la ruptura. 

La mesura de les deformacions de la fusta es realitza per mitjà del mòdul d’elasticitat. Aquest 

mòdul dependrà del tipus de fusta, del contingut d’humitat, del tipus i la naturalesa de les 

accions, de la direcció d’aplicació dels esforços i la seva duració. El valor del mòdul 
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d’elasticitat  en el sentit transversal a les fibres serà de 4.000 a 5.000 kp/cm
2
, en el sentit de 

les fibres serà de 80.000 a 180.000 kp/cm
2
. 

Quan s’han d’executar unions de peces de fusta per mitjà de cargols o claus, es recomana que 

la fusta tingui una gran resistència a l’esqueixament (acció de tallar la fusta en dues parts quan 

la direcció dels esforços és paral·lela a la direcció de les fibres). 

Estructures horitzontals 

En aquest cas, són les bigues i jàsseres els elements estructurals dels sostres de fusta. Els 

valors normals de les llums oscil·len entre 4,50-5 metres, amb intereixos variables de 0,55-

0,65 metres i secció escairada de 14-16 x 20-22 centímetres. 

La solució més senzilla, i per tant la més utilitzada, per cobrir un espai és col·locar les bigues 

recolzades de paret a paret en la direcció de la llum més curta. 

Una recomanació per millorar la durabilitat dels sostres de fusta en edificis, és no col·locar  

l’embigat perpendicular a la façana. 

Estructures verticals 

A Catalunya es poden trobar com a element portant vertical de fusta, pilars aïllats. 

L’entramat vertical, és una estructura porticada de fusta amb nusos deformables, que treballa 

com a paret portant; aquest sistema no s’utilitza, en general, a Catalunya. 

En alguns casos, la fusta pot formar part de tancaments exteriors no portants, en els que la 

fusta no té funció portant, només rigiditzant. 

Cobertes 

En edificacions senzilles, s’obté la coberta inclinat un sostre normal de forma que les bigues 

donin el pendent necessari. Té les limitacions de llum d’un sostre de bigues a més de 

transferir esforços horitzontals a les parets.  

La coberta a dues vessants, on les bigues s’inclinen i es recolzen dos a dos sobre la biga mare 

o biga llom, i sobre la biga sabatera, una biga de fusta que corre longitudinalment la paret. 

L’encavallada està formada per peces que treballen a tracció o compressió, i que transmeten 

només empentes verticals als murs. 

 

Amidament 

L’amidament i l'abonament de les estructures de fusta es realitzarà segons unitats 

especificades en el Projecte, incloent-se en el preu totes les operacions necessàries pel trasllat, 

protecció de la fusta a insectes,  instal·lació d'elements d'ancoratge i suports corresponents, 

per la completa instal·lació. 
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5.2.4. Fàbrica 

5.2.4.1 Estructura d’obra  

Es defineix com a estructura d’obra el conjunt d’elements constructius que constitueixen la 

part resistent i de suport d’una construcció,  executada amb peces industrialitzes, amb 

capacitats portants reconegudes pel fabricant, i segons el tipus de material emprat, regulades 

per normativa vigent. 

 

5.2.4.2. Estructura d’obra de  ceràmica 

En el cas de parets estructurals, el Projecte ha d’especificar el gruix de la paret, del maó a 

emprar: les dimensions del mateix, la resistència a compressió, el tipus morter i la seva 

dosificació. 

Es prohibeix  l’execució de regates horitzontals, en parets de càrrega. Prèvia autorització de la 

Direcció Facultativa, es podran realitzar regates verticals o de pendent no inferior a 70º, 

sempre que la profunditat de la regata no superi 1/6 del gruix del mur, recomanant-se l’ús 

d’aparells mecànics per formar la regata. 

Durant l’execució dels murs cal tenir en compte: el replanteig, la humectació dels maons, la 

col·locació dels maons, els junts, les lligades. 

Durant l’execució de les parets cal protegir les parts més recents executades, de fortes pluges, 

de gelades, del temps extremadament sec i calorós. 

Durant el procés de construcció dels murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats, cal 

prendre precaucions, per tal d’evitar el bolc dels murs en el cas de forts vents. 

Les parets estructurals d’obra de ceràmica han d’estar executades segons indicacions de 

Projecte, instruccions de la Direcció Facultativa i complir amb la normativa vigent. 

Ha de complir segons normativa vigent. 

 

5.2.4.3. Estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment 

L’estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment està formada per peces de 

mesures modulades, definides en el Projecte, segons els requeriments mecànics, establerts en 

el mateix. 

 La Direcció Facultativa pot ordenar la realització d’assaigs de control o la credencial de les 

característiques del bloc de ciment, per organismes competents. La Direcció facultativa pot 

rebutjar el bloc si aquest no s’ajusta a les previsions del projecte o presenta anomalies. 

Els murs de tancament aniran arriostrats amb altres murs i/o pilastres. 
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Durant la construcció de murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats per la col·locació de 

forjats, murs de riostament o altres elements estructurals rígids, s’adoptaran  les mesures 

necessàries per tal d’evitar la bolcada degut a l’acció del vent o altres accions externes. 

Els murs de tancament de bloc de morter de ciment, aniran protegits exteriorment amb un 

material que garanteixi la seva impermeabilitat,  a no ser que el fabricant dels blocs garanteixi 

mitjançant assaigs reconeguts per organismes competents, la impermeabilització del bloc. 

En cas d’emprar armadures i formigó, per omplir els blocs, se seguiran les prescripcions ja 

indicades anteriorment per aquests materials. 

En el Projecte estarà especificat les dimensions de les peces de bloc de morter de ciment, la 

formació de lligades, l’armat del mur, tipus i dosificació formigó, etc..; tenint en compte la 

modulació de les peces emprades.  

 

5.2.4.4 Estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida 

L’estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida està formada per peces 

de mesures modulades, definides en el Projecte, segons els requeriments mecànics, tèrmics i 

acústics establerts en el mateix. 

Els murs portants de bloc de morter d’argila expandida, s’han d’entendre com elements que 

formen part d’una estructura tridimensional, en què els forjats, murs de càrrega i murs 

transversals, treballen en conjunt; per això qualsevol element vertical de riostament cal que 

s’executi simultàniament amb el mur de càrrega al qual dona rigidesa. 

Els murs que tenen funcions estructurals, no han de ser carregats fins que els morters estiguin 

adormits. 

Recepció a l’obra 

En els albarans o en l’empaquetat ha de figurar el nom del fabricant i la denominació 

comercial. La Direcció Facultativa, comprovarà que els blocs estiguin en bon estat i s’adeqüin 

a les previsions del Projecte. La Direcció Facultativa pot ordenar la realització d’assaigs de 

control o la credencial de les característiques del bloc de morter d’argila expandida, per 

organismes competents. La Direcció facultativa pot rebutjar el bloc si aquest no s’ajusta a les 

previsions del projecte o presenta anomalies. 

Procés d’execució 

Es recomana realitzar el replanteig, definits prèviament els nivells horitzontals del bloc i 

situades les alineacions dels murs, se situen les peces en cantonada i peces base contigües, ja 

siguin unions transversals de dos plans verticals perpendiculars o de qualsevol altra direcció; 

es completa la filada utilitzant, si és necessari, peces d’ajust o modulació pròpies del sistema.  
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El replanteig en alçada es farà situant primer l’alçada de la llinda i després la del forjat 

superior. 

Les successives filades estaran disposades segons la llei de trava, tenint cura de les línies 

d’enrasada vertical amb els punts singulars del mur i la col·locació de peces complementàries. 

La formació d’obertures en el mur es realitza mitjançant la retirada de les peces de filades 

superiors i formant l’obertura amb peces d’acabat i mitges peces, pròpies del sistema, 

desaconsellant-se emparar materials diferents als blocs de morter d’argila expandida. Els 

fabricants disposen de les peces complementàries per tal de solucionar zones d’ajusts, 

cantonades, brancals, dintells d’obertures, etc.... La modulació dels murs ha d’estar prevista 

en el Projecte. 

Com a norma general es considera que l’alçada executada en una jornada no ha de superar 

una planta, ni tres metres; per tal d’impedir l’aixafament del morter fresc de les juntes. 

Durant la construcció de murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats per la col·locació de 

forjats, murs de riostament o altres elements estructurals rígids, s’adoptaran  les mesures 

necessàries per tal d’evitar la bolcada degut a l’acció del vent o altres accions externes. 

Els murs de bloc de morter d’argila expandida s’executaran per filades horitzontals en tota la 

seva extensió. Quan dues parts dels murs s’hagin de construir en èpoques diferents, es deixarà 

esglaonada la fàbrica que s’executi primer. El bloc s’ha d’assentar sobre el morter en vertical, 

mai a refrec, colpejant-lo amb una maça de goma. Les peces de bloc es mullaran abans de la 

seva col·locació. 

Els blocs es col·locaran amb junt vertical encadellat, sense aplicació de morter, mantenint  

com a mínim, una distància de 7 centímetres entre els junts verticals de dues filades 

consecutives. Els junts verticals han d’estar encadellats correctament, evitant separacions 

entre peces. 

Els junts horitzontals s’ompliran de morter. Es recomana emprar morters mixts de ciment i 

calç. 

Els junts de morter han de ser continus en tot el gruix del mur quan aquest és interior; mentre 

que en els murs exteriors, cal interrompre el junt  a la meitat, aplicant dues bandes continues 

longitudinalment, evitant així el pont tèrmic que es produeix entre la cara interior i exterior 

del mur. La separació entre les dues bandes de morter, una vegada assentat el bloc ha de ser 

entre 1 i 2 centímetres. El gruix del morter en els junts horitzontals, quan la peca ja estigui 

assentada, està comprés entre 10 i 15 mil·límetres.  

Cal protegir les fàbriques de la pluja, de la calor i del fred, adoptant en cada cas les mesures 

que indiqui la Direcció Facultativa. 
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S’han de prendre les mesures necessàries per evitar que el morter es geli, en cas de fred 

extrem. Si gela durant la jornada, s’interrompran les obres i la fàbrica acabada d’executar es 

protegirà amb mantes d’aïllant tèrmic i plàstic. Si hi ha gelades abans d’iniciar la jornada, 

s’inspeccionaran els murs construïts darrerament i les parts afectades pel gel seran 

enderrocades i reconstruïdes quan les condicions climàtiques ho permetin. 

Amb temps extremadament sec i calorós, la fàbrica es mantindrà humida. 

 

Amidament  

Els criteris d’amidament  seran els mateixos en les obres de fàbrica ceràmica o de blocs de 

morter de ciment  o blocs de morter d’argila expandida i dependrà de les unitats especificades 

en el Projecte, en general metres quadrats. 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executada, conforme a les 

condicions i amb subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren en el 

Projecte, o ordres escrites de la Direcció Facultativa; per tant, en cap cas seran d'abonament 

els excessos d'obra de fàbrica executats pel contractista i/o constructor, pel seu compte, sense 

tenir autorització de la Direcció Facultativa. 

 

SISTEMA ENVOLVENT 

6. SUBSISTEMA SOBRE RASANT- COBERTES 

6.1. Definició 

Les cobertes són els elements constructius que coronen i tanquen, superiorment l'edifici per a 

protegir-lo de precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques. 

 

6.2. Coberta plana 

Les cobertes planes tenen una pendent  que oscil·len entre el 1% i 3 %, aproximadament. 

Les cobertes planes poden ser segons el sistema constructiu emprat: convencional transitable, 

convencional no transitable, invertida transitable, invertida no transitable, a la catalana i 

lleugera. 

El terrat és una coberta plana, en general transitable i amb pendent suficient perquè s’escorri 

l’aigua de pluja. 

En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedirà a 

la col·locació dels elements per formació de pendents, impermeabilització, aïllaments, i 

enrajolat que s’especifiquen en el Projecte.  
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Durant l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, junts, minvells, intersecció 

amb altres elements com xemeneies, claveguerons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i 

impermeabilització de la coberta. 

 

6.3. Coberta inclinada 

Les cobertes inclinades tenen una pendent que oscil·len entre 15º i 60º, aproximadament.  

Depenen del tipus de material emprat, la pendent adient. 

El Projecte especificarà el material, pendent de la coberta, formació de pendents, elements de 

desguàs, etc... 

 

6.4. Teulades 

A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels 

propis de cobriment, com són envanets de sostremort, forjats en pendent, encavallades, i que 

s'empraran per a sostenir el recobriment de solera i aïllament sobre el que es col·locaran les 

peces de revestiment exterior, com teules, pissarres, planxes metàl·liques, o de fibrociment, 

etc. 

Se seguiran les indicacions de la Direcció Facultativa i normes vigents pel que fa referència a 

ancoratges i carregaments de les peces de revestiment. 

 

Amidament  

Tots els tipus de cobertes s’amidaran en metres quadrats (m
2
) executats, incloent la totalitat de 

materials que s'indiquen en el projecte, així com els treballs i elements necessaris per la 

formació de junts, crestalleres o careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert 

acabament, així com d'altres elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, 

compliran estrictament la Normativa vigent. 

 

6.5. Claveguerons 

Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials 

amb el plànol superficial de la teulada, de manera que resolgui l’estanquitat de la unió entre 

ambdós elements, no permeti l'obstrucció amb cossos estranys i estigui proveït de sifó 

antimúrids. 

 

Amidament 
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Els claveguerons s’amidaran per unitats col·locades i totalment acabades, incloent en el preu 

tots els materials, peces i treballs necessaris per la col·locació i perfecta estanquitat de manera 

que l'element compleixi amb la Normativa vigent. 

 

6.6. Escanalat de desguàs 

Són elements prefabricats o realitzats in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau 

dels tremujals d'una teulada, per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, 

perquè funcioni correctament, l'estanquitat dels junts i estar col·locats amb el suficient 

pendent per a desguassar ràpidament. 

 

Amidament 

Els canalons s’amidaran en metres lineals instal·lats, incloent en el preu la part proporcional 

de peces especials, impermeabilitzacions, ancoratges, junts, etc., amb treballs, equips i ajuts 

necessaris per a la posta a l'obra, totalment acabat, segons projecte i normativa vigent. 

 

6.7. Claraboies 

Son elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen com objecte permetre la ventilació 

i/o il·luminació de  dependències emplaçades sota la coberta. 

 

Amidament  

S’amidaran per unitat totalment acabada, segons Projecte i normativa vigent. 

 

6.8. Aïllaments i impermeabilitzacions 

Els aïllaments, segons el tipus de protecció per la qual es vulguin destinar, es divideixen en: 

tèrmics, acústics, contra la humitat i contra el foc. 

 

6.8.1. Aïllaments tèrmics 

Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius, 

definits en el Projecte, el valor aïllant de l'element podrà aconseguir-se amb els seus propis 

components o per l'addició d'altres, la funció dels quals serà abastar el valor d'aïllament exigit. 

Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls i 

parets. 

En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor 

cabuda aïllant, atès que donen lloc a zones on es puguin produir condensacions. 
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Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció 

Facultativa. 

 

6.8.2. Aïllaments acústics 

La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol 

manifestació humana, aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals 

insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en cada cas. 

Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran 

d'estar avalats per Segells o Marques de Qualitat. No es col·locarà cap mena de material 

aïllant sense la conformitat de la Direcció Facultativa. 

 

6.8.3. Aïllament contra la humitat 

En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua 

per gravetat fora de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells 

materials que quan s'afegeixen a les barreges aglomerants confereixen propietats 

impermeables al material resultant o impermeabilitzants de superfície, que són impermeables 

per si sols i s'apliquen superficialment a altres que serveixen com a base o suport. 

Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en 

massa s'inclouen en els capítols de morters i formigons com a additius. 

Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines 

sintètiques, asfàltiques i incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements 

constructius on s'empren. 

Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de 

desguassos, etc. Les superfícies sobre les que han d'estendre's les làmines impermeabilitzants 

es netejaran i prepara ran adequadament per evitar elements punxants. 

Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació prèvia 

col·locació, de la Direcció Facultativa i estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu anys. 

6.8.4. Aïllament contra el foc 

Els materials a emprar com a aïllaments contra el foc, quan l'element constructiu ho 

requereixi, hauran d'estar avalats per segells o marques de qualitat. No es col·locarà cap mena 

de material aïllant sense la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. 

 

Amidament 
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L’amidament es farà en metres quadrats (m
2
) de superfície aïllada, incloent en el preu la part 

proporcional de col·locació, coronaments, encavalcaments, peces especials necessàries per a 

abastar la perfecta execució i fixació de l'element, totalment acabat. 

L'aïllament de conduccions s’amidarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs 

 

7. SUBSISTEMA SOBRE RASANT - FAÇANES 

7.1. Parets i envans d’obra de fàbrica 

Aquest apartat comprèn totes les façanes executades mitjançant fàbriques de maó,  blocs de 

morter de ciment, blocs de morter d'argila expandida;  lligades amb morter. 

 

7.1.1. Morters 

Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i 

dosificada. 

Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 

Les condicions generals dels morters seran: 

 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 

 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 

 - Compacitat i docilitat. 

 - Impermeabilitat a l'aigua. 

 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 

 

7.1.2. Classes: 

De ciment: 

 Dosificació. M-50 1vol. c.p./6 vol.sorra 

 M-75 1vol. c.p./5 vol. sorra 

 M-100 1vol. c.p./4 vol. Sorra 

 M-150 1vol. c.p./3 vol. sorra 

 M-200 1vol. c.p./2 vol. sorra 

 Resistència mitja; 

 M-50   50 Kg/cm
2
 

 M-75   75 Kg/cm
2 

 M-100  100 Kg/cm
2
 

 M-150  150 Kg/cm
2
 

 M-200  200 Kg/cm
2 
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 Camp d'aplicació: 

M-50:Fàbriques lleugerament carregades 

 M-75:Fàbriques poc carregades 

M-100: Fàbriques amb càrrega normal 

 M-150: Fàbriques molt carregades 

 M-200: Fàbriques especials 

 

7.1.3. Obres de fàbriques  

Les fàbriques del ram de paleta són les obres en què entra com a element fonamental el bloc 

paralel·lepipèdic de ceràmica, morter de ciment, morter d’argila expandida, lligat amb morter. 

Els maons que cal emprar, com totxo, maó calat, maó foradat, totxo buit, totxana, manual o 

especials, compliran amb el que s'estableix, pel que fa referència a dimensions, qualitat i 

resistència, a les disposicions vigents. 

Els maons, abans de  col·locar-los, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran 

sempre a refrec, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta 

necessària, la qual restarà totalment plena i tindrà, tant en degollades (junts verticals) com en 

cordells (junts horitzontals), el gruix que indiqui la Direcció Facultativa. 

Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que consti en el Projecte o  segons 

instruccions de la Direcció Facultativa. 

Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los 

simultàniament entre ells. 

Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en 

diagonal, per preveure una bona trava en la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà 

abundantment la fàbrica, netejant-se de pols i morter vell. 

Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col·locat com envà de 

maó de quart, que no compleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix 

s'anomenaran: envà (de cinc centímetres, 5 cm.) o paret de mitja rajola (de deu centímetres,   

10 cm). 

Els envans s'aplomaran perfectament, amb les filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix 

per als envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola. 

En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxament en la 

fàbrica, degut a l'augment del seu volum. 

Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes. 
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En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó, es col·locaran fleixos, 

amb una separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm.) per l'encadellat d'un sistema 

amb l'altre. 

Els murs de blocs de morter de ciment són fàbriques de bloc buit de morter de ciment o 

morter cel·lular. Les condicions generals dels treballs amb aquestes fàbriques són iguals que 

en el cas de fàbriques ceràmiques. 

Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi 

de formar reforços a les cantonades, cruïlles, llindes o en petits murs de contenció. 

Els murs de blocs de morter d’argila expandida seguiran les prescripcions ja indicades per 

aquest material en el  present Plec. 

 

7.2. Parets i envans prefabricats 

Són els construïts per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les 

instal·lacions i revestiments, tot preparat i fabricat des de taller. 

Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, s'utilitzaran 

les fixacions i ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat 

superficial i assegurar la seva estabilitat. 

Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el contractista i/o constructor presentarà a 

l’obra, una mostra del material, per l’acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció 

Facultativa, indicant el fabricant  característiques i col·locació. 

Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats. 

 

7.2.1. Envans pluvials 

Els envans pluvials es col·loquen a les façanes mitgeres quan el solar que s'edifica confronta 

amb parcel·les sense edificar o amb patis descoberts. 

Poden ser de plafons de xapa o fibrociment recuperables, subjectats mitjançant perfils 

ancorats a les parets, o es poden executar en fàbrica de totxo buit travat entre pilars lligats a la 

paret i distants entre ells de 2 a 3 metres. Aquests pilars de fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar 

per evitar el pas d'humitats a l'interior de l'edifici. 

Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran 

dels elements de coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la 

paret. 
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7.3. Arcs i voltes  

Els arcs es formaran falcant els junts de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre 

cintres capacitades per o suportar el seu pes propi, abans de la revinguda del morter. 

Es començarà col·locant els maons a partir d'ambdues arrencades i acabant amb la col·locació 

de la clau aplomada. 

Les voltes es realitzaran sobre cintres contínues, de forma que les filades de maons contigües 

tinguin junts travats. 

Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós, perquè ompli totalment els junts, 

afluixant-se després una mica la cintra per l'assentament dels maons. 

 

Amidament  

Les obres de fàbrica, en general, tant vistes com quan cal revestir-les, s’amidaran en metres 

cúbics (m
3
) executats, incloent-hi en el preu els transports, morters, parts proporcionals de 

formes especials, detalls decoratius, coronament de paraments (encara que sigui d'altres 

materials), elements de subjecció i peces especials necessàries per abastar l'acabament de 

l'element tal com s'expressa en el Projecte i instruccions de la Direcció Facultativa.  

També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i tractaments especials que requereix el 

parament un cop acabat, podent la Direcció Facultativa ordenar el rejuntat dels junts quan 

s'hagi acabat l'obra, entenent-se aquestes operacions incloses en els preus unitaris si 

s'observen defectes en les unions. 

El criteri d'amidament serà el de "buit per ple" i tan sols es descomptaran la meitat dels forats 

compresos entre quatre (4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit 

(8) metres quadrats. 

A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el 

correcte adreçat interior serà d'abonament, d'acord amb les especificacions del capítol de 

revestiments. 

Els envans de sosteniment i envans de qualsevol tipus s’amidaran per metres quadrats (m
2
) 

incloent tot allò esmentat anteriorment i descomptant els forats. 

Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostremort, gelosies i 

voltes, s’amidaran en metres quadrats (m
2
), incloent-se en el preu la part proporcional de 

transport, posta a l'obra, morters, materials auxiliars, cintres, peces especials i elements de 

subjecció necessaris per a l'execució de l'element, així com totes les operacions necessàries 

que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
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La formació d'arcs s’amidarà en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram 

de paleta, com les cintres i operacions necessàries per llur execució, així com totes les 

operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 

La graonada i replanteig d'escales s’amidarà per metres lineals de graó acabat, preparat per 

rebre el revestiment. 

La formació de conductes de xemeneies o ventilació (xunt) es mesurarà en metres lineals de 

conducte acabat, sigui prefabricat o executat "in situ", incloent-se tots els treballs, materials 

de tancament o maniobra que s'especifiquin en el Projecte, o que siguin necessaris per a 

complir la normativa vigent al respecte. 

Les caixes de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" s’amidaran en 

metres lineals, incloent tant els materials com els treballs necessaris per l'execució o posta a 

l'obra, entenent-se inclòs en el preu tots els elements i operacions necessàries per a complir la 

normativa, inclosa la d'aïllament tèrmic. 

 

7.4. Tancaments practicables 

7.4.1. Fusteria exterior 

Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant l'edifici de les prestacions d'accés, 

lluminositat, assoleig, ventilació, etc. 

Els materials que construeixen els tancaments practicables, determinaran els següents tipus: 

de fusta, metàl·lics (acer, acer inoxidable, alumini), de PVC, i de vidre;  tots compliran les 

especificacions de la normativa vigent. 

Les peces definides en el Projecte, executades en  taller, el contractista i/o constructor haurà 

de preveure a l'obra tots els detalls per la recepció i perfecte engalzament, tenint cura en 

l'aplanat, alineació i cotes dels diversos encavalcaments i brancals, així com de la seva 

subjecció a l'obra, atenent l'estanquitat de les unions en els paraments de façana (tapajunts) i 

perfecta col·locació, ajustament i funcionament de tots els elements. 

Els tancaments practicables seran de marca acreditada i segons mostres acceptades 

prèviament per la Direcció Facultativa. En el cas de tancaments resistents al foc, ha d’estar 

acreditada la seva resistència, per organismes competents. 

La col·locació en obra s'ajustarà a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb 

massilles especials, garantides per un mínim de deu anys. 

Les persianes disposaran dels mecanismes adients, definits en el projecte, instal·lats per 

personal especialitzat, essent necessari per a la seva  recepció que el seu esllavissament i 

accionament sigui executat fàcilment i amb suavitat. 
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Les persianes poden ser de corda, enrotllables, veneciana, para-sol, fixes, de batent exterior. 

Segons el moviment de la batent es pot diferenciar: persiana abatible horitzontal,   persiana 

abatible vertical, persiana corredissa, persiana de llibret. La batent pot ser cega, pot tenir 

lamel·les verticals o horitzontals, orientables o fixes. 

La fusteria exterior ha de complir amb la normativa vigent al respecte. 

 

Amidament  

Tots els elements que formen part dels tancaments practicables, incloses persianes, 

s’amidaran per metres quadrats (m
2
) de llum d'obra d'elements col·locats, incloent-se en el 

preu la part proporcional d'ajuts per a la seva col·locació, segellat de junts, elements de 

connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit 

en el Projecte i segons instruccions de la Direcció Facultativa. 

Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament 

acabades i posades a l'obra segons detalls indicats en el Projecte o  per la Direcció Facultativa. 

Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant del material, de dimensionat, 

com desperfectes ocasionats a l 'obra o en el transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de 

càrrec per part de la propietat. 

Tots els preus relatius als tancaments practicables, inclouran el subministrament del material, 

col·locació del mateix i totes aquelles feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte 

acabat i funcionament. 

 

7.5. Envidraments 

Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol 

tipus, i els treballs de la seva col·locació o posta en servei. 

El vidre pot estar sotmès als següents processos: laminat, piròlisi, pulverització catòdica, PVB 

(butiral de polivinil), recuit, templat tèrmic, templat químic, termoendurit. 

 

7.5.1. Tipus de vidre 

La classificació  recull els vidres més comuns i utilitzats en el món de l’edificació.  

 

7.5.1.1 Vidres plans 

Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre senzill o vidre prim (1,5-1,75 mm). 

Vidre semidoble (2-2,5 mm). 
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Vidre doble (3 mm). 

Cristal·lina (4-6 mm) . 

Llunes: LLuna polida o cristall de lluna. Vidre pla de primera qualitat,  de cares 

perfectament planes i paral·leles, amb caires polits i bisellats (4-10 mm). 

 

7.5.1.2. Vidres laminars 

Un vidre laminar és el resultat de la unió de diverses llunes de vidre, tractades superficialment 

o no. El material d’unió, en general és un plàstic de polivinil de butiral, de diferents colors o 

transparent, substituïble per una capa de reïna més gruixuda, permet incloure panells 

fotovoltaics o vidres d’aïllament acústic o qualsevol làmina decorativa. 

 

7.5.1.3. Vidres aïllants tèrmics i acústics 

Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La 

separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu 

interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble 

segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). 

L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb 

resines. 

 

7.5.1.4. Vidres de seguretat 

Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de templat,  augmentant  la seva 

resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que 

poden incorporar capes de policarbonat.  Es classifiquen en els següents nivells de seguretat, 

segons normativa vigent: Nivell A. Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, 

etc.).       Nivell B. Anti-agressió i anti-robatori 

(impactes intencionats d’objectes contundents)     Anti-bala. 

(Impactes de munició d’arma). 

 

7.5.1.5. Vidres resistents al foc 

Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres templats, vidres laminats 

amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  Es 

classifiquen en: 

 Vidres estables al foc (EF). 

 Vidres paraflames (PF). 
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 Vidres resistents al foc o tallafocs (RF). 

 

7.5.1.6. Vidres de control solar 

Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra 

la radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa (templat) i/o amb tractaments 

superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les 

superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre reflector: Lluna, amb una de les seves cares reflectant, obtinguda mitjançant una capa 

metàl·lica dipositada per piròlisi. 

Vidre filtrant: Llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen 

les imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions infrarrojes, visibles i 

ultravilolades . 

7.5.1.7. Vidres decoratius 

Poden anomenar els següents tipus: 

Vitrall: Vidriera de colors, els vidres de la qual estan units generalment amb perfils de 

plom. S’utilitzen vidres catedral i opalines. 

Mirall: Làmina de vidre revestida per darrera d’una capa metàl·lica (argent, amalgama 

d’estany, etc.) o làmina de metall polit, que reflecteix molt bé la llum i les imatges que s’hi 

projecten. 

Vidre catedral:  Vidre colat de gruix irregular.  

Opalina: Vidre opac, generalment polit d’una banda i estriat de l’altra, que s’utilitza en 

revestiments, recobriments i vitralls. Les peces poden ser de diferents colors, uniformes o 

vetejats. 

Vidre imprès:  Vidre amb un relleu geomètric en una de les seves cares; amb relleus: 

ratllats, estriats, piconats, etc. 

Vidre glaçat: Vidre translúcid. 

 

7.5.1.8. Vidres especials 

Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre pavès: Són peces de vidre emmotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents 

mesures i colors, que es col·loquen com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt 

d'armadures, horitzontals i verticals, amorterant o massillant les seves juntes. 

Vidre armat: Vidre pla o ondulat, que té a l'interior de la seva massa una malla 

metàl·lica per a mantenir lligats els trossos en cas de trencament. 
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Vidre en U: Vidres emmotllats amb secció en forma de U, de gran rigidesa (armats o 

sense) i que permet la construcció de grans paraments sense perfils metàl·lics. Les peces entre 

elles hi ha un segellat elàstic. 

Vidre corbat: S’obtenen a patir de vidres plans, escalfant-lo i donant-li la forma 

desitjada mitjançant motlles. 

En el Projecte s’especificarà el tipus de vidre i el gruix del mateix, i segons instruccions de la 

Direcció Facultativa.  

 

7.5.2. Posada a l’obra 

Els vidres es col·locaran, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esforços de 

contraccions o dilatacions del propi vidre o als de deformació dels bastiments que 

l'emmarquen, ni a deformacions acceptables de l’assentament de l’obra. S'evitaran els 

contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 

Els vidres es col·locaran  de tal manera que no puguin perdre mai el seu emplaçament, degut a 

l’acció dels esforços a que està sotmès (pes propi, vent, vibracions, etc.) . 

Els bastiments fixes o practicables han de  suportar sense deformacions el pes dels vidres i no 

deformar-se  per pressió del vent, neteja, etc. 

La fletxa admissible de la fusteria no ha de ser superior a la meitat de la centèsima part 

(1/200) de la longitud per a envidraments simples, ni al terç de la centèsima part (1/300) de la 

longitud per a envidrament dobles. 

Durant el període de col·locació, l’emmagatzematge de vidres, cal realitzar-lo amb una sèrie 

de precaucions. Cal que estiguin en zones protegides de la humitat, del sol i de la pols, 

col·locats damunt d’una superfície plana i resistent, lluny de zones de pas. Les piles de vidres 

no tindran un gruix superior a 25 cm. i amb un 6% de pendent respecte la vertical. Es 

recolzaran damunt travessers de fusta o  material similar tou. Els vidres se separen entre ells 

mitjançant  intercalaris. 

En el cas d’emmagatzematge a l’exterior és imprescindible cobrir els vidres mitjançant 

tendals ventilats. L’emmagatzematge de piles de vidres al sol és perillós, ja que el risc de 

trencaments per absorció és molt elevat. 

 

7.5.3. Massilles 

Els materials que s’utilitzen per segellar, han de complir amb la normativa vigent, en 

referència a l’estanquitat a l’aigua i permeabilitat a l’aire. 
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Els materials utilitzats es poden classificar en: massilles que endureixen, massilles plàstiques, 

massilles elàstiques, massilles en bandes preformades autoadhesives i perfils extrusionats 

elàstics. 

Per a la seva col·locació se seguiran les instruccions del fabricant. 

 

Amidament  

Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s’amidaran en metres quadrats 

col·locats en l’obra (m
2
) incloent en el preu, el subministrament i tots els treballs, peces i 

materials, necessaris per  a la seva col·locació, segons les indicacions del Projecte i de la 

Direcció Facultativa. 

 

8. SUBSISTEMA SOTA RASANT – MURS / SOLERES 

8.1. Material de Formigó. 

Tots els formigons compliran la NORMATIVA VIGENT. Aquesta desaconsella la utilització 

de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la Direcció Facultativa ho 

autoritzi prèviament i el formigó compleixi amb les indicacions establertes en la 

NORMATIVA VIGENT. 

Per a formigons fabricats en central, el temps màxim entre la incorporació d’aigua 

d’amassada al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó en obra, no ha d’ésser 

superior a la hora i mitja. El formigó fabricat en central no podrà emprar-se si no arriba 

acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona 

física. Aquests fulls de subministrament  han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a 

disposició de la Direcció Facultativa fins al lliurament de la documentació final de control. 

A més de les Prescripcions de NORMATIVA VIGENT es tindran en compte les següents: 

La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus, tal que el formigó no perdi 

capacitat ni homogeneïtat. 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta 

centímetres (1.50 m) ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 

Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a l'obra del formigó 

sense l'autorització prèvia de la Direcció Facultativa.  

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les 

característiques del formigó. Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les 

prescripcions de la NORMATIVA VIGENT. No es col·locarà mai formigó sobre un terreny 

que estigui gelat.  
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El vibrador s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, 

sense que es mogui horitzontalment mentre que està submergit en el formigó. Es procurarà 

extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de cocons, 

cavitats d’aire o acumulacions d’àrids. El vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les 

normes especificades en la normativa vigent. 

La situació dels junts de construcció serà fixada per la Direcció Facultativa, de manera que 

compleixin les prescripcions i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà el 

junt amb sacs de xarpellera humida, per a protegir-lo dels agents atmosfèrics. Abans de tornar 

a continuar els treballs es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió 

del formigó fresc amb el que està endurit. 

Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una xarpellera molla. 

Com a mínim, durant els set primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament 

humides, mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es 

mantindran constantment humides. 

La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del 

formigó, a fi d'evitar producció de fissures per refredament brusc. També es podran utilitzar 

procediments de curat especial, a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia 

autorització de la Direcció Facultativa. 

Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense 

que sigui necessari aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats sense 

l'autorització prèvia de la Direcció Facultativa. Les operacions precises per a deixar les 

superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del Contractista i/o constructor. 

La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 

 - Parament vist: sis mil·límetres. 

 - Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres. 

 

Control dels components 

El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del Projecte i segons la 

NORMATIVA VIGENT; s’aplica al ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. 

El control de recepció en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 

Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell 

o Marca de Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques. 

Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut.  
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Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de complir amb 

les prescripcions que assenyala la normativa vigent. 

Ciment 

El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de 

cada lot de ciment subministrat. 

No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, 

signat per una persona física. 

Aigua 

Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons 

armats, tret del cas en què estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho 

autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur en l’aigua, està limitat per la normativa 

vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin 

armadures per a reduir la fissuració. 

Granulats 

Abans de començar el subministrament la Direcció Facultativa pot demanar al subministrador 

una demostració documental del compliment de les exigències que estableix la norma per als 

granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any 

abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han 

de realitzar els assaigs especificats en la NORMATIVA VIGENT. 

Additius i addicions 

En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la 

Direcció Facultativa, la qual pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia dels mateixos 

o assaigs en laboratori oficial o oficialment acreditat. 

 

Control de qualitat 

El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i 

durabilitat. 

Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha d’anar, com ja s’ha esmentat, amb un 

full de subministrament, correctament complimentat, segons NORMATIVA VIGENT, i 

signat per una persona física. No es permet emprar un formigó que no tingui full de 

subministrament. Aquests fulls s’han d’arxivar i conservar per a formar part de la 

documentació final de control de l’obra. 

Consistència.  
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Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 

83313:90. 

Resistència.  

Els assaigs de resistència estan definits en la NORMATIVA VIGENT.  

Cal distingir les següents modalitats de control: 

 -Modalitat 1 Control de nivell reduït. 

 -Modalitat 2 Control al 100 per 100. 

 -Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, 

formigó armat i formigó pretensat. 

En el Projecte s’especificarà la modalitat de control. 

L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de 

tipologia estructural diferent.  

En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus 

d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements 

comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. 

En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada 

camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix 

subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa 

dosificació nominal.  

La toma de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. El 

Projecte determinarà el nombre d’amassades per lot, segons la NORMATIVA VIGENT. Si 

un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta.  

Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en 

condicions anàlogues. 

Presa de decisions derivades del control de resistència 

Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada en el Projecte, és necessari 

tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si 

no també l’efecte negatiu d’altres característiques del formigó, com la deformababilitat, la 

fissurabilitat i la durabilitat. 

Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en 

aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor 

que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la Direcció 

Facultativa. 
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Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà 

acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecarrega 

superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de 

ser admissible. 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les 

resistències especificades l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes 

d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la 

Direcció Facultativa podrà rebre l'obra amb reserves, previ l'assaig de càrrega corresponent. 

La Direcció Facultativa serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. 

Aquestes han de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia 

realització d’un Pla de Proves, acceptat per la Direcció Facultativa i prenent les mesures de 

seguretat necessàries.  

La Direcció Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a l’enderroc o reforç , una 

limitació de les càrregues d’ús. 

Durabilitat.  

El control de durabilitat el regula la NORMATIVA VIGENT, i es basa en: 

Control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les 

limitacions de la relació aigua ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de 

comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una central, el 

fabricant ha d’aportar a la Direcció Facultativa la mateixa informació signada per persona 

física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. 

Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres 

sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o 

alguna de les classes específiques d’exposició que estableix la NORMATIVA VIGENT. 

Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra. La Instrucció eximeix de 

realitzar aquest control, en determinades condicions. 

 

Amidament  

Els formigons s’amidaran  metres cúbics (m
3
), d'acord amb les especificacions del Projecte. 

Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els 

plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució 

pel Director d’Obra, instruccions per escrit, en les quals consti de manera explícita les 

dimensions que han de donar-se a la secció. 
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Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la Direcció Facultativa, 

prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no 

ho estan. 

El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la Direcció Facultativa 

estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la 

Direcció Facultativa (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 

El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. 

L’amidament es realitzarà per metres quadrats (m
2
) realment col·locats. 

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra 

necessària per a la seva col·locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén que 

quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, com 

els junts entre murs o altres elements que a judici de la Direcció Facultativa siguin necessaris 

per a obtenir un correcte acabat. 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 

operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, així 

com la seva col·locació que s'abonarà al preu del Kg. d'acer col·locat. 

Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a 

judici de la Direcció Facultativa, per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els 

preus dels formigons. 

 

8.2. Armadures 

Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es 

disposaran d'acord amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de 

manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocada i la compactació del formigó 

i a fi d'evitar coqueres, i recobriments insuficients. 

En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb cèrcols 

o estreps a la zona del colze. 

Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització 

simultània d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un 

mateix element, dos tipus diferents d'acers, un per l'armadura principal i l'altre pels estreps. 

Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre 

procediment adequat, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. 

S'haurà d'acomplir la Instrucció NORMATIVA VIGENT-98 en tot el que fa referència a les 

armadures (resistència, límit elàstic, etc...). 
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Amidament  

L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. 

Si durant l’execució la Direcció Facultativa ordena l’increment de l’armat, l’amidament 

correspondrà als quilograms  reals col·locats en obra. 

Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 

doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, 

pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 

 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR I ACABATS 

9. SUBSISTEMA HORITZONTAL – PAVIMENT 

9.1. Definició 

Revestiment d’acabat d’un sòl al qual confereix qualitats específiques. 

S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o 

sub-bases granulars, podent ser d'un gruix variable en funció de l'ús a què es destinin i que de 

tant en tant s'armaran. Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres 

quadrats (50 m
2
) es realitzaran junts de dilatació amb materials elàstics o bé amb talls de disc i 

la disposició que indiqui la Direcció Facultativa. 

 

 

Execució 

Els paviments enrajolats, com terratzos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., 

es realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i distribució de 

peces que indiqui la Direcció Facultativa. Un cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de 

ciment. 

Els paviments de terratzos, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar 

desperfectes, malgrat que a les zones on s'hagin col·locat, encara calgui treballar. 

Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai 

de cinc a deu mil·límetres (5 a 10 mm.) que s'amagarà en l'entornpeu. 

 

Amidament  

L’amidament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m
2
) totals 

executats. 



 Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan   487 

En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les 

totalment acabades, d'acord amb les especificacions previstes en el Projecte i les instruccions 

de la Direcció Facultativa, incloent en el preu la part proporcional de preparació de la base, 

anivellació i acabats superficials, armadures, junts i entornpeus. 

En els paviments de llosetes de pedra, terratzo, ceràmica, etc., inclouran en el preu tots els 

treballs necessaris de col·locació, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part 

proporcional d'entornpeu, totalment acabat.  

En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de rastrells o empostissats, així com 

els treballs de desbastar, poliment, envernissat, entornpeus, totalment acabat. 

En el preu del metre quadrat (m
2
) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que 

calguin per complir la normativa vigent, malgrat que no es trobi recollida exactament en el 

Projecte. En els paviments encolats s'inclourà en el preu la part proporcional de materials 

d'agafada, així com els treballs i peces necessàries per al correcte acabament. 

 

10. SUBSISTEMA HORITZONTAL – CEL RASOS 

10.1. Definició 

El cel ras és un sostre postís situat sota el sostre resistent i que pot  amagar parcial o totalment 

l’estructura. 

Materials per a cels rasos: plaques d’escaiola, plaques de fibres minerals, plaques de fibres 

vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques, lamel·les  metàl·liques, lamel·les de 

PVC,  i materials auxiliars, com elements més comuns. 

La suspensió de les plaques, que conformen el cel ras, potser amb filferro galvanitzat o 

suspensió auto-nivelladora de barra roscada, en cas de plaques d’escaiola, plaques de fibres 

minerals,  plaques de fibres vegetals i plaques de guix laminat. 

En el cas de cels rasos de lamel·les metàl·liques, de plaques metàl·liques, de lamel·les de 

PVC, la suspensió és auto-nivelladora de platina. 

L’acabat de sostre, potser un cel ras continu o un cel ras amb l’especejament de les plaques. 

En el cas del sostre fals continu, es pot executar mitjançant plaques d’escaiola, fixades 

mitjançant tatxes i filferros galvanitzats de suspensió a llates de suport, col·locant damunt de 

les plaques una capa de guix, que dóna la continuïtat al sostre fals. 

Un sistema tradicional de cel ras continu és l’encanyissat, on el canyís és l’element que es 

revesteix de guix i se subjecta mitjançant estopades a canyes de fixació, que pengen del 

sostre. 
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Un altre sistema tradicional d’ornamentar la part inferior dels sostres és el teginat, que 

correspon al relleu que presenta la part inferior d’un sostre que resulta de l’encreuament de les 

bigues i motllures que formen entre elles, cassetons quadrats o poligonals, majoritàriament de 

fusta. 

Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de mida natural i documentació d'assaigs 

realitzats a laboratoris oficials d'aquells materials que hagin de complir qualsevol funció a 

més de la de revestiment. 

 

Amidament 

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m
2
) executats, està inclosa la col·locació de perfils, 

guies i altres elements auxiliars necessaris per executar i acabar els cels rasos previstos en el 

Projecte i segons indicacions de la Direcció Facultativa. 

 

11. SUBSISTEMA VERTICAL – DIVISIONS INTERIORS 

11.1. Parets i envans d’obra de fàbrica 

Aquest apartat comprèn totes les façanes executades mitjançant fàbriques de maó,  blocs de 

morter de ciment, blocs de morter d’argila expandida;  lligades amb morter. 

 

11.1.1. Morters 

Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i 

dosificada. 

Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 

Les condicions generals dels morters seran: 

 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 

 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 

 - Compacitat i docilitat. 

 - Impermeabilitat a l'aigua. 

 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 

 

11.1.2. Classes: 

De guix: 

Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra 

Resistència mitja: 5 Kg/cm
2
 

Camp d'aplicació: Envà 
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Calç hidràulica: 

Dosificació 1 vol. calç/3 vol. sorra/0,5 vol. aigua 

Resistència mitja: 15 Kg/cm
2
 

Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega 

De mescla amb pòrtland: 

Dosificació: 1 vol. calç/1 vol. c.p./6 vol.sorra 

Resistència mitja: 35 Kg/cm 

 Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general.  

 

11.2. Parets i envans prefabricats 

Són els construïts per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les 

instal·lacions i revestiments, tot preparat i fabricat des de taller. 

Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, s'utilitzaran 

les fixacions i ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat 

superficial i assegurar la seva estabilitat. 

Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el contractista i/o constructor presentarà a 

l’obra, una mostra del material, per l’acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció 

Facultativa, indicant el fabricant  característiques i col·locació. 

Es recomana que la col·locació la executin operaris especialitzats. 

 

11.3. Aïllaments acústics 

La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol 

manifestació humana, aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals 

insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en cada cas. 

Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran 

d'estar avalats per Segells o Marques de Qualitat. No es col·locarà cap mena de material 

aïllant sense la conformitat de la Direcció Facultativa. 

 

11.4. Aïllament contra la humitat 

En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua 

per gravetat fora de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells 

materials que quan s'afegeixen a les barreges aglomerats confereixen propietats impermeables 

al material resultant o impermeabilitzats de superfície, que són impermeables per si sols i 

s'apliquen superficialment a altres que serveixen com a base o suport. 
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Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en 

massa s'inclouen en els capítols de morters i formigons com a additius. 

Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines 

sintètiques, asfàltiques i incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements 

constructius on s'empren. 

Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de 

desguassos, etc. Les superfícies sobre les que han d'estendre's les làmines impermeabilitzats 

es netejaran i prepara ran adequadament per evitar elements punxant. 

Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació prèvia 

col·locació, de la Direcció Facultativa i estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu anys. 

 

11.5. Aïllament contra el foc 

Els materials a emprar com a aïllaments contra el foc, quan l'element constructiu ho 

requereixi, hauran d'estar avalats per segells o marques de qualitat. No es col·locarà cap mena 

de material aïllant sense la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. 

 

Amidament 

L’amidament es farà en metres quadrats (m
2
) de superfície aïllada, incloent en el preu la part 

proporcional de col·locació, coronaments, encavalcaments, peces especials necessàries per a 

abastar la perfecta execució i fixació de l'element, totalment acabat. 

L'aïllament de conduccions s’amidarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs 

 

11.6. Tècniques per a revestir 

Les tècniques més comuns per a revestir són: enguixats, arrebossats, estucats, monocapes i 

esgrafiats. 

Aquests es poden preparar a l’obra o ja poden estar preparats, en fàbrica. 

El nombre de capes poden ser varies, en cas de preparació en obra. En els ja preparats poden 

ser monocapes i bicapes. 

Els tipus de morters poden estan formats per calç i ciment  o per materials sintètics, acrílics i 

plàstics. 

 

Materials sòlids  

Aquest capítol engloba tots aquells treballs de revestiments executats amb materials sòlids, 

generalment peces prefabricades. 
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Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals.  

Els tipus de material corresponent a cada partida d'obra, vindrà definit en el Projecte i segons 

instruccions de la Direcció Facultativa. 

La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, els materials a col·locar 

 

Materials fluids 

Aquest capítol engloba tots aquells treballs de revestiments i de pintures, de superfícies, 

executats amb materials fluids generalment acolorats i compostos per elements líquids i 

sòlids, dosificats per tal d'afavorir la conservació i que no es produeixi la disgregació dels 

materials emprats en la construcció, protegint-los contra els agents atmosfèrics i intempèrie. 

Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals.  

Els tipus de revestiments  i  pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra, vindrà definit 

en el Projecte  i segons instruccions de la Direcció Facultativa. 

Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir a l’acabat  de qualsevol 

element, les quals acceptarà o rebutjarà, concretant colors, acabats i textures. 

 

Posada a l’obra  

La primera operació a realitzar, és la neteja de les superfícies, que han d’anar revestides, 

eliminat les restes de revestiments anteriors, d’antigues pintures, desencofrants, pols, taques 

de qualsevol tipus, etc. 

En el cas d’aplicació de morters, cal humidificar prèviament les fàbriques. 

Les façanes a revestir han d’estar protegides del sol, del vent i de la pluja, mitjançant tendals, 

per tal d’evitar que les condicions atmosfèriques existents modifiquin les dosificacions dels 

morters o les condicions d’adormiment previstes. Es recomana no revestir façanes amb 

temperatures inferiors als 5º C. 

L’aplicació  dels morters monocapa s’aconsellà realitzar-la amb temperatures ambientals 

entre 5º C. i 30º C.  

En el cas de morters preparats, cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. 

 

11.6.1. Enguixats 

L’enguixat és un revestiment de sostres i parets, adequat per interiors, en el que s’utilitza el 

guix, com a matèria principal. S’utilitza com a aglomerant i es caracteritza pel fet d’adormir-

se ràpidament en hidrolitzar-lo. N’hi ha de diferents tipus, segons l’índex de puresa i la finor 

de mòlta. 
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YF. Guix blanc, guix fi i de qualitat que s’utilitza en els treballs d’acabat superficial. 

YG. Guix negre, guix comú que s’utilitza en l’execució d’envans, taulers, enrajolats, 

enguixats i també com a conglomerant auxiliar acústiques i decoratives per a sostres,  

motllures, etc. 

 

Amidament  

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m
2
) executats, inclòs la  formació d'arestes (verticals 

i horitzontals) i angles díedres. 

 

11.6.2. Arrebossats  

Els arrebossats són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, 

calç o ciment, així com amb morters mixts. 

Tots els materials emprats, compliran en quant a qualitat i característiques tècniques, les 

especificacions de la normativa vigent i de la Direcció Facultativa. 

No s’ha d’aplicar el revestiment en cas de temperatures inferiors a 8ºC o superiors a 30º, amb 

risc de pluges o amb vents forts.  

El suport que ha de rebre el revestiment ha d’estar net, sense residus, cal eliminar les rebaves i 

els elements sobresortint. Cal mullar suficientment el suport, el qual ha d’haver estat fet, un 

mes abans si és obra o dos mesos si és bloc de morter de ciment o bloc de morter d’argila 

expandida. En els punts singulars, com unions de materials o elements diferents, s’aplicaran 

malles de reforç, que es col·locaran en el centre del gruix del revestiment, i recobrint per cada 

costat el material que uneixen, solapant-se 20 cm com a mínim en les unions. Aquestes malles 

poden ser de fibra de vidre, polièster o metàl·liques. Les malles seran tractades amb antialcalí 

per a resistir l’agressió del formigó. 

Les malles de reforç, material i dimensions, estaran especificades en el Projecte o segons 

instruccions de la Direcció Facultativa. 

El morter aplicat s’ha d’humitejar amb aigua polvoritzada al final de la jornada.  No 

s’humitejarà a ple sol. 

 

11.6.3 Estucats 

Els estucats són revestiments d’estuc. L’estuc és un material de revestiment que, 

tradicionalment, s’obtenia de barrejar calç, pols de marbre i aigua, i s’aplicava sobre un 

arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o s’utilitzava en el motlluratge de 

decoracions arquitectòniques. Actualment hi ha estucs que s’aconsegueixen a partir 
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d’aglomerants sintètics. 

Estucat en calent, té un acabat brillant, aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una 

planxa calenta. 

Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. 

La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, de 

l’estucat a executar. 

Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 

 

11.6.4. Monocapes 

Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 

revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats 

segons fabricant. 

Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters 

s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un 

acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. 

Els morters monocapes estan formats  per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; 

àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). 

Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. 

La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del 

monocapa  a executar. 

Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 

 

11.6.5. Esgrafiats 

Els esgrafiats són un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un 

fons, una sèrie de capes d’estucs de diferents colors, que es fan saltar seguint un dibuix 

prèviament estergit sobre l’última capa, de tal manera que vagin apareixent superfícies de 

diferents colors, segons la profunditat dels solcs. 

La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, de 

l’esgrafiat a executar. 

Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 

 

Amidament 

Tots els arrebossats, estucats, monocapes i esgrafiats, s’amidaran en metres quadrats (m
2
) de 

superfície revestida, descomptant de la partida la meitat de la superfície dels forats. 
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En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts 

d'altres oficis, peces especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, junts, neteja, és 

a  dir, tot el necessari per executar el revestiment d'acord amb les especificacions de Projecte i 

de la Direcció Facultativa, així com tots els treballs i materials que calguin per la correcta 

execució de les obres i a fi d'aconseguir el compliment de les normatives vigents 

corresponents. 

Qualsevol material especial o/i operació, que sigui necessari incorporar al revestiment, a fi de 

complir amb la normativa en el tractament de ponts tèrmics, s’entendrà inclòs/a en els preus 

del revestiment, així com els ajuts adients per realitzar-lo. 

 

11.6.6. Enrajolat de parets 

L’enrajolat de parets és un revestiment fet amb rajoles o qualsevol altre material anàleg. 

Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada 

brillant/mat, de ceràmica vidrada, de gres extruït sense esmaltar/esmaltat, de gres premsat 

sense esmaltar/esmaltar, com a materials més comuns. 

 

Execució 

Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que 

puguin produir despreniments de peces. 

Les superfícies de l’enrajolat seran llises, sense balcaments, deformacions, trencaments, ni 

desploms, formant els junts línies rectes en tots els sentits. 

En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com és ara junts 

o el seu centre, a fi que les parets revestides quedin simètriques. 

Les rajoles col·locades amb els materials de presa tradicionals es col·locaran amb morter de 

ciment de riquesa mitja en proporció 1:3, escollint ciments que quan s'adormin no presentin 

augments sensibles de volum. Abans de col·locar les rajoles, cal  mullar-les i xopar-les, amb 

aigua. 

Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de rajoles, per tal que  aprovi la seva 

col·locació. 

 

Amidament  

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m
2
) executats,  inclosos treballs i materials auxiliars 

necessaris. 
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11.7. Tècniques per a pintar 

Els tipus de tècniques per a pintar poden ser: pintures, vernissos i esmalts. 

Pintures: en què l’aglutinant és l'aigua, cal diferenciar: a la calç, al ciment, al silicat i plàstica. 

Vernís: amb resines naturals i  amb resines sintètiques. 

Esmalts: amb resines sintètiques: pintures al clorocautxú, epoxi, al poliuretà, laques 

nitrocel.lulósiques, de polietilè, imitacions d’acabats tradicionals (pastes plàstiques, 

arrebossats plàstics, estucs de calç, estucs de calç, estucs de ciment, marmolines). 

 

Posada a l’obra 

Abans d’aplicar la pintura, vernís o esmalt, cal procedir a la neteja i preparació de les bases. 

S’evitarà la pintura, vernís o esmalt, damunt d’un estuc o arrebossat, fresc, ja que no es 

permetria l’evaporació de l’excés d’aigua de l’adormiment . 

Cal seguir en cada cas les especificacions tècniques del fabricant. 

Base de fusta: Han d’estar seques i netes, les fustes,  per poder-les pintar. En el cas de nusos 

mal fixats se substituiran per falques de fusta sana d’iguals característiques; en cas de nusos 

sans, que regalimin resina es fixaran mitjançant bufador, rascant la resina que aflori 

mitjançant rasqueta. Per a exteriors s’utilitzaran pintures i esmalts més elàstics que els 

utilitzats per a interiors, preferentment esmalts grassos  o sintètics amb més contingut d’oli. 

Base de metall: Neteja general i en concret neteja d’òxids, en el cas d’estructures 

metàl·liques. En el cas d’elements de serralleria i fusteria, es realitzarà una neteja general, un 

desengreixat i una neteja a fons d’òxids. En xapes galvanitzades i metalls no fèrrics es 

realitzarà una neteja general i un desengreixat a fons de la superfície. Aplicada la pintura, es 

respectarà el temps d’assecat indicat pel fabricant, i no s’utilitzaran procediments artificials 

d'assecat. 

 

Amidament 

L’amidament i abonament de pintures, vernissos o esmalts, es realitzarà per metres quadrats 

(m
2
) i seguint les prescripcions indicades en l’amidament dels arrebossats. 

 

11.8. Fusteria interior 

Té per objecte el tancament de les obertures interiors, dotant l'edifici de les prestacions 

d'accés a les diferents dependències interiors de l’edifici. També inclou  el tancament 

d’armaris empotrats i mobiliari de cuines. 
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Els materials que construeixen la fusteria interior, majoritàriament és de fusta, però també hi 

ha fusteria metàl·lica (acer, acer inoxidable, alumini), de PVC, i de vidre; en tots compliran 

les especificacions de la normativa vigent. 

Les peces definides en el Projecte, executades en  taller, el contractista i/o constructor haurà 

de preveure a l'obra tots els detalls per la recepció i perfecte engalzament, tenint cura en 

l'aplanat, alineació i cotes dels diversos encavalcaments i brancals, així com de la seva 

subjecció a l'obra, atenent l'estanquitat de les unions en els paraments de façana (tapajunts) i 

perfecta col·locació, ajustament i funcionament de tots els elements. 

La fusteria serà de marca acreditada i segons mostres acceptades prèviament per la Direcció 

Facultativa. En el cas de tancaments resistents al foc, ha d’estar acreditada la seva resistència, 

per organismes competents. 

La fusteria interior ha de complir amb la normativa vigent al respecte. 

 

Amidament  

Tots els elements que formen part de la fusteria interior, s’amidaran per unitats (ut) d'elements 

col·locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a la seva col·locació, segellat 

de junts, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de 

penjar, del tipus definit en el Projecte, i segons instruccions de la Direcció Facultativa. 

Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament 

acabades i posades a l'obra segons detalls indicats en el Projecte o  per la Direcció Facultativa. 

El mobiliari de les cuines es valorarà per unitat (ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i 

baixos indicats en el Projecte, inclosos ajuts d'altres oficis necessaris per  a la seva 

col·locació. 

Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant del material, de dimensionat, 

com desperfectes ocasionats a l 'obra o en el transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de 

càrrec per part de la propietat. 

Tots els preus relatius als tancaments practicables interiors, inclouran el subministra, 

col·locació i totes aquelles feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte 

funcionament. 

 

11.9. Envidriaments 

Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol 

tipus, i els treballs de la seva col·locació o posta en servei. 
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El vidre pot estar sotmès als següents processos: laminat, piròlisi, pulverització catòdica, PVB 

(butiral de polivinil), recuit, temprat tèrmic, temprat químic, termoendurit. 

 

11.9.1. Tipus de vidre 

La classificació  recull els vidres més comuns i utilitzats en el món de l’edificació.  

11.9.1.1 Vidres plans 

Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre senzill o vidre prim (1,5-1,75 mm). 

Vidre semidoble (2-2,5 mm). 

Vidre doble (3 mm). 

Cristal·lina (4-6 mm) . 

Llunes: Lluna polida o cristall de lluna. Vidre pla de primera qualitat,  de cares 

perfectament planes i paral·leles, amb caires polits i bisellats (4-10 mm). 

 

11.9.1.2. Vidres laminars 

Un vidre laminar és el resultat de la unió de diverses llunes de vidre, tractades superficialment 

o no. El material d’unió, en general és un plàstic de polivinil de butiril, de diferents colors o 

transparent, substituïble per una capa de reïna més gruixuda, permet incloure pannells 

fotovoltaics o vidres d’aïllament acústic o qualsevol làmina decorativa. 

 

11.9.1.3. Vidres aïllants tèrmics i acústics 

Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La 

separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu 

interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanqueïtat està assegurada mitjançant un doble 

segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). 

L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb 

resines. 

 

11.9.1.4. Vidres de seguretat 

Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva 

resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que 

poden incorporar capes de policarbonat.  Es classifiquen en els següents nivells de seguretat, 

segons normativa vigent: Nivell A. Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, 
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etc.). Nivell B. Anti-agressió i anti-robatori (impactes intencionats d’objectes contundents) 

Anti-bala. (Impactes de munició d’arma). 

 

11.9.1.5. Vidres resistents al foc 

Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats 

amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  Es 

classifiquen en: 

 Vidres estables al foc (EF). 

 Vidres paraflames (PF). 

 Vidres resistents al foc o tallafocs (RF). 

 

11.9.1.6. Vidres de control solar 

Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra 

la radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa (temprat) i/o amb tractaments 

superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les 

superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre reflector: Lluna, amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa 

metàl·lica dipositada per piròlisi. 

Vidre filtrant: Llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen 

les imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades 

. 

 

11.9.1.7. Vidres decoratius 

Poden anomenar els següents tipus: 

Vitrall: Vidriera de colors, els vidres de la qual estan units generalment amb perfils de 

plom. S’utilitzen vidres catedral i opalines. 

Mirall: Làmina de vidre revestida per darrera d’una capa metàl·lica (argent, amalgama 

d’estany, etc.) o làmina de metall polit, que reflecteix molt bé la llum i les imatges que s’hi 

projecten. 

Vidre catedral:  Vidre colat de gruix irregular.  

Opalina: Vidre opac, generalment polit d’una banda i estriat de l’altra, que s’utilitza en 

revestiments, recobriments i vitralls. Les peces poden ser de diferents colors, uniformes o 

vetejats. 
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Vidre imprès:  Vidre amb un relleu geomètric en una de les seves cares; amb relleus: 

ratllats, estriats, piconats, etc. 

Vidre glaçat: Vidre translúcid. 

 

11.9.1.8. Vidres especials 

Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre pavès: Són peces de vidre emmotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents 

mesures i colors, que es col·loquen com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt 

d’armadures, horitzontals i verticals, amorterant o massillant les seves juntes. 

Vidre armat: Vidre pla o ondulat, que té a l'interior de la seva massa una malla 

metàl·lica per a mantenir lligats els trossos en cas de trencament. 

Vidre en U: Vidres emmotllats amb secció en forma de U, de gran rigidesa (armats o 

sense) i que permet la construcció de grans paraments sense perfils metàl·lics. Les peces entre 

elles hi ha un segellat elàstic. 

Vidre corbat: S’obtenen a patir de vidres plans, escalfant-lo i donant-li la forma 

desitjada mitjançant motlles. 

 

En el Projecte s’especificarà el tipus de vidre i el gruix del mateix, i segons instruccions de la 

Direcció Facultativa.  

 

11.9.2. Posada a l’obra 

Els vidres es col·locaran, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esforços de 

contraccions o dilatacions del propi vidre o als de deformació dels bastiments que 

l'emmarquen, ni a deformacions acceptables de l’assentament de l’obra. S'evitaran els 

contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 

Els vidres es col·locaran  de tal manera que no puguin perdre mai el seu emplaçament, degut a 

l’acció dels esforços a que està sotmès (pes propi, vent, vibracions, etc.) . 

Els bastiments fixes o practicables han de  suportar sense deformacions el pes dels vidres i no 

deformar-se  per pressió del vent, neteja, etc. 

La fletxa admissible de la fusteria no ha de ser superior a la meitat de la centèsima part 

(1/200) de la longitud per a envidraments simples, ni al terç de la centèsima part (1/300) de la 

longitud per a envidrament dobles. 

Durant el període de col·locació, l’emmagatzematge de vidres, cal realitzar-lo amb una sèrie 

de precaucions. Cal que estiguin en zones protegides de la humitat, del sol i de la pols, 
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col·locats damunt d’una superfície plana i resistent, lluny de zones de pas. Les piles de vidres 

no tindran un gruix superior a 25 cm. i amb un 6% de pendent respecte la vertical. Es 

recolzaran damunt travessers de fusta o  material similar tou. Els vidres se separen entre ells 

mitjançant  intercalaries. 

En el cas d’emmagatzematge a l’exterior és imprescindible cobrir els vidres mitjançant 

tendals ventilats. L’emmagatzematge de piles de vidres al sol és perillós, ja que el risc de 

trencaments per absorció és molt elevat. 

 

11.9.3. Massilles 

Els materials que s’utilitzen per segellar, han de complir amb la normativa vigent, en 

referència a l’estanqueïtat a l’aigua i permeabilitat a l’aire. 

Els materials utilitzats es poden classificar en: massilles que endureixen, massilles plàstiques, 

massilles elàstiques, massilles en bandes preformades autoadhesives i perfils extrusionats 

elàstics. 

Per a la seva col·locació se seguiran les instruccions del fabricant. 

 

Amidament  

Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s’amidaran en metres quadrats 

col·locats en l’obra (m
2
) incloent en el preu, el subministra i tots els treballs, peces i materials, 

necessaris per  a la seva col·locació, segons les indicacions del Projecte i de la Direcció 

Facultativa. 

 

SISTEMA CONTROL AMBIENTAL INSTAL·LACIONS DE CONDICIONAMENT 

12. SUBSISTEMA HIGROTÈRMIC – CALEFACCIÓ 

12.1. Sistemes de Calefacció 

Les instal·lacions de calefacció podran ésser centralitzades o individuals, existint diferents 

sistemes, com són els següents. 

En instal·lacions centralitzades: 

 . Per aigua 

 . Vapor d'aigua 

 . Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, vapor, aigua, etc. 

 . Calefacció per aire. 

En instal·lacions individuals: 

 . Calefacció elèctrica. 
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 . Calefacció per gas. 

Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 

 . Calderes 

 . Cremadors 

 . Xarxa de distribució 

 . Vàlvules 

 . Radiadors 

 . Elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió) 

 . Dipòsits de combustible 

Tant el tipus d'instal·lació com la relació d'elements que la componen, vénen definits en el 

Projecte i segons instruccions de la Direcció Facultativa. 

 

12.2. Calderes 

Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques 

reconegudes; estaran proveïdes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu 

funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s'instal·laran d'acord 

amb les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa i  de la normativa vigent al 

respecte. 

 

Amidament  

Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, tant centralitzada com individual, inclosa la 

part proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris 

per completar la instal·lació. 

 

12.3. Xarxa de distribució 

Definició: És el conjunt d'elements que condueixen l'element de transport del calor, des de la 

caldera als elements de radiació. 

Les canonades seran de ferro soldat i aniran proveïdes de peces especials de dilatació. Els 

colzes, maneguets, tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir 

una pressió hidrostàtica interior de prova de 15 Kg/cm
2
. 

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 

S'instal·laran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua 

continguda en la instal·lació a temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor. 
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Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre 

esmorteïdors. 

El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua 

de la caldera. 

 

Amidament  

La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà en unitats d'habitatge o local 

totalment instal·lats, incloent en llur cost la part proporcional d'aparells necessaris, 

especificats en el Projecte o indicats per la Direcció Facultativa pel seu funcionament, així 

com peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials. 

 

12.4. Radiadors, convectors i plafons 

Podran ésser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima superfície de radiació. 

Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de cinc atmosferes (5 at.). La 

calefacció des del sòl, sostre o parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals 

de radiació, és el propi circuit que amb la seva llargada genera la superfície de radiació. 

La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta graus centígrads (50ºC). 

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordó o amb 

maneguet. 

 

Amidament  

Els radiadors s’amidaran per unitats d'habitatge o local completament instal·lats amb les 

vàlvules de maniobra, ancoratges a murs i ajuts per llur col·locació. 

 

12.5. Radiadors elèctrics 

Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, 

seran de primera qualitat i marca reconeguda. 

 

Amidament  

L’amidament serà per unitats (ut) totalment subministrades i instal·lades, inclosa la 

repercussió del preu de la instal·lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs a 

l'apartat d'electricitat. 

 

12.6. Conduccions d'aire calent 
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Les conduccions, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la 

velocitat de l'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o 

materials de fibres sintètiques, sempre que es compleixi la Normativa Vigent. 

 

Amidament  

S’amidarà per unitat d'habitatge o local instal·lat, incloent en el preu la part proporcional de 

muntatge, reixes, filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta 

necessaris per  a la seva instal·lació completa. 

 

13. SUBSISTEMA HIGROTÈRMIC – CLIMATITZACIÓ 

13.1. Climatització 

Les instal·lacions de climatització son les destinades a mantenir, en els espais interiors de 

l'edifici, les condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de 

les condicions exteriors. 

Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquestes instal·lacions podran comptar amb 

equips per purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de 

totes aquestes operacions. 

La instal·lació estarà composta pels següents elements: 

 - Equip condicionador d'aire 

 - Conductes 

 - Boques de difusió 

 - Escalfadors 

 - Quadre de control. 

També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o mixtes. 

 

13.2. Equips 

El tipus d'equips que calgui instal·lar, vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda 

i aprovada per la Direcció Facultativa. Els elements constitutius de l'aparell són: l'equip 

productor de fred, el productor de calor, si es troba inclòs en la instal·lació, i la zona de 

preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les operacions d'impulsió, 

extracció, filtrat, polvorització d'aigua, desinfecció i condicionament tèrmic. 
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Amidament  

Si la instal·lació és centralitzada, s’amidarà per unitat d'instal·lació completa, incloent en el 

preu tots els equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i 

automàtics) i ajuts necessaris per llur instal·lació, excepte les conduccions. 

Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l’amidament serà 

per unitat (ut) d'aparell completament instal·lat i engegada de la instal·lació. 

 

13.3. Conductes 

Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el 

seu interior, essent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres 

sintètiques; les boques de difusió seran reixes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o 

concèntriques. 

La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire. 

 

Amidament  

L’amidament  de conductes serà per unitat d'habitatge o local incloent en el preu la part 

proporcional de boques, comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb 

el Projecte, totalment acabat. 

 

14. SUBSISTEMA SALUBRITAT – VENTILACIÓ 

14.1. Xunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 

Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per 

l'evacuació de vapors i fums, en cuines i/o xemeneies i ventilació forçada en lavabos. 

Amidament 

S’amidaran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixes d'aspiració, 

comportes de tanca i ajuts adients per col·locar-los, d'acord amb el Projecte, la normativa 

vigent i les directrius donades per la Direcció Facultativa. 

 

15. SUBSISTEMA LUMÍNIC – IL·LUMINACIÓ 

15.1. l·luminació 

La instal·lació d’il·luminació és la que fa referència als espais amb fonts lluminoses 

artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteix, filtra o transforma la llum emesa per una 

o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris 

per el suport, fixació i protecció de les llumeneres.  
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Com a control previ, es comprovarà si el conjunt de les llumeneres i els seus equips auxiliars, 

disposen d’un certificat del fabricant que acrediti la seva potència total.  

Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la DF abans 

de la seva col·locació.  

La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un 

cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport, es connectaran tan la 

llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. La prova de servei per 

comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors 

d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 

 

Amidament 

S’amidaran per unitat l’equip de llumenera, incloent-hi l’equip d’encesa, fixacions, 

connexions i petit material. Es podrà incloure la part proporcional de difusors, gelosies o 

reixetes. 

 

SISTEMA SUBMINISTRAMENTS 

16. SUBSISTEMA AIGUA 

16.1. Fontaneria 

La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de 

proveïment, arriba fins als punts de consum. En el Projecte s'especificaran: esquema de la 

xarxa de l'habitatge, longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, etc..., i segons 

instruccions de la Direcció Facultativa. 

Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben 

calibrats amb generatrius rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o peces 

especials. No s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats més grans de cinc 

mil·límetres (5 mm), ni rugositats de més de dos (2 mm) de gruix. En els diàmetres interiors 

s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent (1,5 %) en menys i del quatre per cent (4 %) en 

més, i en el gruix de les parets la tolerància serà d'un deu per cent (10 %). 

Aixetes 

S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en què l'obturació s'executa 

gradualment i no de sobte, per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 

S'ajustarà la col·locació de comptadors a les normes que dicti la Companyia Subministradora.  

 - Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 
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La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, o polietilè reticular, a les 

aixetes de cada servei es farà mitjançant ràcor de llautó per evitar els efectes de les 

dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar directament.  

Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides 

estaran perfectament alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi assenta quedi en les 

condicions d'alineació requerides, no tolerant-se l'ús de suplements en els braçals; les femelles 

hauran d'estar convenientment cargolades. 

 - Proves: 

Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat, sota una pressió de quinze 

atmosferes (15 at.) produïda mitjançant bombes. L 'assaig durarà quinze minuts i la pressió 

restarà invariable durant aquest temps. Si és necessària la instal·lació d'una bateria de 

comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat a fi de donar-l'hi rigidesa o de 

polipropilè en el cas que la resta de la instal·lació sigui d’aquest material. Els comptadors 

hauran de quedar instal·lats, de forma que permetin una fàcil lectura, reparació o substitució. 

 - Instal·lacions amb elevació d'aigua: 

Quan l'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar als punts de 

subministrament més enlairats de l'edifici per permetre l'engegada d'escalfadors instantanis 

que necessiten una pressió de cinc a set metres (5 a 7 m) de columna d'aigua, caldrà disposar 

d'un dipòsit elevat o d'un sistema d'elevació d'aigua. S'empraran bombes de baixa pressió per 

grans quantitats i petites elevacions; per elevacions superiors a 30 m. hauran de dividir-se les 

elevacions en 2 trams, cada un d'ells amb una moto-bomba. Les calderes per al 

subministrament d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de bona qualitat, i 

s'instal·laran amb tots els accessoris necessaris per a que funcionin correctament. 

 

Amidament  

La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l'edifici es comptarà com a partida alçada 

(P.A.) incloent en el preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les tronetes, tot 

inclòs, fins i tot el comptador o bateria de comptadors. La bateria de comptadors es valorarà 

com unitat instal·lada amb tots els accessoris. Les conduccions de les instal·lacions es 

valoraran per unitat d'habitatge independentment del diàmetre, diferenciant en el preu 

únicament si són o no encastades, incloent-se la part proporcional de claus de pas, vàlvules 

reductores, expansió, ventoses, ancoratges peces especials i ajuts necessaris per llur definitiva 

instal·lació, d'acord amb les normes de la companyia subministradora i indicacions dels 

plànols del Projecte. 
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Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats d'elements 

completament instal·lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 

En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles diedres, si hi ha 

diferència entre els amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres 

quadrats (m
2
) executats. 

 

16.2. Aparells sanitaris i aixetes 

Tots els aparells sanitaris que comprèn aquest capítol seran de primera qualitat. Model, 

material i color segons indica el Projecte. Estaran Proveïts d'equips de subjecció o suport i 

accessoris necessaris per al correcte funcionament.  

Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. 

També es podrà  fer una presa des de la canonada de desguàs fins un pot sifònic, que serveixi 

per diferents aparells. 

Les aixetes seran de primera qualitat. Model, material i color segons s'indica en el Projecte. 

Aniran Proveïdes de barrejadors d'aigua freda i calenta en els casos indicats en el Projecte. 

 

Amidament  

Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (ut) completa instal·lada, incloent-se en el preu 

de la unitat tots els accessoris, aixetes, desguassos i treballs auxiliars que requereixi la seva 

instal·lació, a fi de que funcioni correctament. 

 

16.3. Dipòsits d'aigua 

En la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Encara 

que el nivell d'aigua hagi d'estar en contacte amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es 

garantirà l'estanquitat de les seves peces. 

El tub d'alimentació vessarà lliurement i com a mínim 40 mm. per sobre de la vora superior 

del sobreeixidor. 

El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l'extrem 

inferior d'aquesta conducció vessi lliurement a 40 mm. per sobre de la vora superior de 

l'element que recull l'aigua. 

La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la 

dotació diària de l'aforament. 

Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles de manera que la diferència entre l'alçada 

del fons del dipòsit i l'aixeta més alta sigui com a mínim de 3 m. Si la pressió disponible en el 
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ramal no excedeix de 5 m. del nivell d'aigua del dipòsit, s'instal·larà un sistema de 

sobreelevació. 

 

17. SUBSISTEMA ELECTRICITAT 

17.1. Electricitat 

En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de 

baixa tensió a l'edifici. 

L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin el 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, així 

com la resta de normativa i normes de la Companyia subministradora d'Energia Elèctrica. 

Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d'inspecció de la Companyia doni la 

conformitat a l'execució de la instal·lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, 

autoritzi la connexió definitiva a la xarxa. 

S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents 

del Projecte i plànols. Pels que no estan especificats, s'hauran d'acomplir les Normes NTE, 

UNE, DIN. 

L'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no 

específicament detallats en els documents del Projecte que s'adjunten i que han de fer-se 

servir en la instal·lació. 

La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la 

Generalitat i d'altres organismes oficials seran efectuats per l'industrial adjudicatari, amb la 

conformitat de la Direcció Facultativa. 

L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció Facultativa de tots els tràmits que 

s'hagin d'efectuar amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els 

programes previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el tema amb 

la Companyia subministradora pel seu desenvolupament, fins arribar a que accepti la 

instal·lació i connexió de la presa. 

El contractista i/o constructor haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es 

derivin de la consecució de les anomenades llicències i legalitzacions. 

 

Amidament  

La presa d'alta i mitja tensió s’amidarà per unitat (ut) de presa aèria o enterrada, totalment 

realitzada incloent-se en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per l'acabament i 



 Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan   509 

posada en servei, inclòs torres o pals complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, reblerts, 

reposicions de paviments, tramitacions de llicències i autoritzacions. 

La presa de baixa tensió s’amidarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les 

mateixes característiques que en el cas d'alta o mitja tensió anteriorment esmentades. 

La instal·lació de l'estació transformadora s’amidarà per unitat (ut) d'instal·lació, inclòs obra 

civil i aparellatge intern (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb la 

normativa de la Companyia subministradora. 

La centralització de comptadors s’amidarà per unitat de centralització completament 

instal·lada, inclosos quadres de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els 

treballs i materials necessaris pel total i complet acabament i posada en servei. 

La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o locals s’amidarà per unitat 

d'instal·lació en habitatges o locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o de 

presa de corrent que s'indiquen en el Projecte, inclosos els quadres de protecció, les 

derivacions individuals, així com els ajuts d'altres oficis pel complet acabament i posada en 

servei. 

L'electrificació i enllumenat de les zones comunes de l'edifici, aparcament, serveis annexes, 

etc s’amidaran per unitat d'instal·lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels 

habitatges i locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la realització en cada habitatge 

de més circuits, els amidaments es realitzaran per unitat d'instal·lació en local o habitatge, 

totalment acabada. 

El circuit de posada a terra de protecció s’amidarà per unitat completa d'instal·lació, incloent 

en el preu tots els ajuts necessaris pel total acabament. 

 

17.2. Cuines elèctriques 

Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant energia elèctrica de baixa tensió, 

produint-se la font d'energia en travessar una resistència que pot trobar-se o no coberta per un 

embolcall de ferro fos, anomenat placa. 

Tots els tipus d'aquestes cuines els haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia.  

 

18. SUBSISTEMA COMBUSTIBLES 

18.1. Gas 

18.1.1. Instal·lacions interiors 

Aquest capítol inclou la instal·lació interior de l'edifici a fi de dotar de gas, aparells 

electrodomèstics, calderes de calefacció i aigua calenta dels habitatges. 
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La instal·lació compren: 

 - Dipòsits d'emmagatzematge o presa a xarxa de subministrament. 

 - Conduccions. 

 - Comptadors. 

Els dipòsits de combustible seran tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o enterrats. Tant en un 

cas com en l'altre, es respectarà la normativa vigent i indicacions de la Companyia 

Subministradora, tant pel que es refereixi a ventilació dels locals o armaris on 

s'emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies mínimes que han de guardar els 

emmagatzematges a equips o locals d'altre tipus per a evitar el risc de deflagració. 

 

Amidament 

Es diferenciarà si els dipòsits estan enterrats o no, atès que la unitat de dipòsits instal·lats es 

valorarà incloent totes les obres necessàries per llur instal·lació, tal com l'excavació de la 

fossa, formació de murs, impermeabilització, reblert de sorra, tancat del recinte, obtenció de 

les legalitzacions necessàries de l'Ajuntament corresponent i la tramitació en els organismes 

oficials de les autoritzacions d'instal·lació i projectes, així com tots els treballs i materials 

necessaris per acomplir la normativa corresponent. 

 

18.1.2. Comptadors 

Els aparells comptadors hauran d'ésser aprovats per l'empresa subministradora del gas i llur 

instal·lació es farà en locals ventilats proveïts d'obertura d'entrada i sortida d'aire i 

d'instal·lació elèctrica fixa i antideflagrant. 

 

Amidament 

Suposant l'existència de centralització, l’amidament serà per unitat de quadre de comptadors, 

tot complert i instal·lat inclosa la realització de desguàs i ventilació necessàries en el local. 

Quan s'instal·li un comptador per local o habitatge, l’amidament es farà per unitats (ut) 

totalment acabades, inclosos treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de 

subministrament es realitzarà d'acord amb les normes de la Companyia Subministradora 

s’amidarà i abonarà per unitat (ut) tot inclòs. 

 

18.1.3. Conduccions 
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Seran de coure, d'acer o de polietilè. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió. El 

reblert de les rases es farà per capes successives aplanades, restant prohibit l'ús de sorra, 

escòria o grava. 

Es col·locaran dispositius accessibles per a evacuació de condensacions o purgues. No 

s'instal·laran sota locals habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les 

canonades de diàmetres inferiors a dotze mil·límetres (12 mm) hauran d'anar grapades cada 

metre i les superiors, cada dos metres (2 m). En travessar murs, envans o forjats, es protegirà 

la canonada mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es massillarà amb material 

elàstic. 

Les claus de pas seran les generals a l'escomesa de l'edifici, una per la presa a cada usuari i les 

altres per cada aparell de consum. 

 

Amidament 

Les conduccions s’amidaran per unitats d'habitatge totalment instal·lat, incloent la part 

proporcional de claus de gas, porgadors, fixacions, excavació i reblert de rases, així com tots 

els treballs, inclosos assaigs necessaris per a la posada en servei, totalment acabada. 

 

18.1.4. Cuines de gas 

Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas natural o gasos liquats del 

petroli (butà, propà, aire propanat) mitjançant l'adequada instal·lació de cremadors. Tots 

aquests tipus de cuines els haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia. 

Les cuines per gasos liquats del petroli i les característiques dels elements que les composen 

s'ajustaran a la construcció d'aparells d'ús domèstic que utilitzin com a combustible els gasos 

liquats del petroli, i les Normes Bàsiques d'instal·lació de gas en edificis habitats. 

Per les cuines amb gas natural s'adoptaran la normativa vigent al respecte. 

 

18.1.5. Dipòsits de combustible 

Els dipòsits de combustible compliran la normativa vigent i les normes de les Companyies 

Subministradores. 

 

SISTEMA EVACUACIÓ 

19. SUBSISTEMA LÍQUIDS – AIGÜES 

19.1. Xarxes de sanejament 



                                                  Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan 512 

Sistema d’evacuació dels residus urbans dirigit a eliminar-los o evacuar-los. Les xarxes de 

sanejament poden ser verticals o horitzontals. 

 

19.1.1. Xarxes de sanejament vertical 

La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 

 -Xarxa horitzontal de desguàs d'aparells 

 - Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 

 - Xarxa de canonades de ventilació 

El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal 

per gravetat. Serà estanca i no presentarà exsudacions ni estarà exposada a obstruccions. 

La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les 

dilatacions normals del material. 

La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 

Per fosa: tres metres en baixants 

Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants 

Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals 

Per plàstics (PVC, polipropilè, fibra reforçada de vidre): un metre i mig en baixants i un metre 

i vint centímetres en trams horitzontals. 

Per zenc: dos metres. 

Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents. Les 

canonades seran totes de marca reconegudes i sancionades per la pràctica. 

 

19.1.1.1 Sifons 

Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran 

de col·locar-se el més pròxim possible del desguàs de l'aparell. 

 

19.1.1.2. Caixes sifòniques. 

S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. Tindran un 

diàmetre mínim de cent mil·límetres (100 mm.) i una alçada mínima de cent cinquanta 

mil·límetres (150 mm.) amb una tanca hidràulica de cinquanta a setanta mil·límetres (50 a 70 

mm.) 
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19.1.1.3. Desguàs d'aparells 

Es realitzarà amb tubs de polipropilè, PVC,  polièster reforçat, o polietilè a pressió, que 

puguin suportar una pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 at.). 

 

19.1.1.4. Ventilació de la xarxa de sanejament 

Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels 

aparells. 

La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, 

amb canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 

 

Amidament  

S’amidarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal·lada, 

incloent en el preu la part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, 

peces especials, sifons o caixes sifòniques, desguassos dels aparells indicats en els plànols 

corresponents, així com els ajuts necessaris d'altres oficis per a la definitiva col·locació i 

posada en servei de la instal·lació complint tot això la normativa vigent i d'acord amb les 

instruccions dictades per la Direcció Facultativa. 

 

19.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal 

Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o 

sabonoses, per a conduir-les a la xarxa general de clavegueram o al sistema de depuració 

previst en el Projecte. Els materials a emprar en les canonades, que es troben definits en el 

Projecte, podran ser de formigó vibroprensat, gres, fossa, polipropilè, polièster reforçat, 

polietilè a pressió o clorur de polivinil (PVC), havent de ser totes de marques reconegudes i 

sancionades per la pràctica. 

Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades en el 

Projecte o segons instruccions de la Direcció Facultativa. En cas que no figuri en els plànols 

el corresponent perfil longitudinal s'aprofundirà a un metre i vint centímetres de fondària 

(1,20 m.) con a mínim, que podrà disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis. 

Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal·larà sobre una solera de deu 

centímetres (10 cm.) de formigó HA-175, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit 

rígid. 
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Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol canvi de 

direcció, reducció o empalmament s'efectuarà amb peces especials o mitjançant pericons, 

segons el tipus de canonada de que es tracti. 

Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera 

que no se sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl·lics que s'empren protegits contra la 

corrosió. En les canonades de foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un metre i mig; en 

les de plàstic, aquesta distància no superarà els setanta-cinc centímetres. (1,50 m. i 0,75 m.) 

 

Amidament  

La xarxa horitzontal de sanejament s’amidarà en metres lineals (ml) de canonada col·locada, 

inclosa la part proporcional d'excavació, solera de suport, rebliment, Junts, ganxos 

d'ancoratge, peces especials, obertura de passos en murs, fonaments i forjats, de manera que 

quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la normativa vigent. 

 

19.1.3. Sistemes de depuració 

Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà 

que l'aigua residual surti més clarificada, sense matèries grosses que danyin el sistema 

d'absorció posterior, sense poder de contaminació. 

Cal diferenciar els següents sistemes de depuració: fosses sèptiques, filtres biològics i tancs de 

depuració. 

Aquests sistemes poden ser prefabricats (filtres biològics), o construïts “in situ”, mitjançant 

obra del ram de paleta.  

Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials als diferents sistemes de depuració. Si és de 

diversos compartiments, les aigües pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. 

En tots els sistemes es disposaran de tapes mòbils de registre i hauran de disposar de 

ventilació adequada per a impedir la concentració de gasos. 

 

Amidament  

S’amidarà per unitats (ut) segons previsions del Projecte i instruccions de la Direcció 

Facultativa. Incloent-se en el preu d'abonament totes les operacions necessàries per la seva 

posada a l'obra, inclòs el subministrament, la connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, 

així com l'excavació i rebliment per l’ allotjament del sistema de depuració (fossa, filtres, 

tancs) 
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19.1.4. Elevació d'aigües brutes 

Comprèn aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col·lector general està més 

alt que el final de la xarxa de sanejament de l'edifici. 

Hauran d'instal·lar-se dues bombes perquè, en el cas que en falli una, pugui funcionar l'altra. 

 

Amidament  

S’amidarà i abonarà per unitat (ut) d'equip complet instal·lat totalment acabat, posat en 

funcionament i fetes les proves de càrrega corresponents, inclosos els ajuts i instal·lacions 

necessàries per a deixar la instal·lació d'acord amb  les previsions del Projecte, la normativa 

vigent i les directrius donades per la Direcció Facultativa. 

 

20. SUBSISTEMA GASOS – FUMS I BAFS 

20.1. Xunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 

Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per 

l'evacuació de vapors i fums, en cuines i/o xemeneies i ventilació forçada en lavabos. 

 

Amidament  

S’amidaran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixes d'aspiració, 

comportes de tanca i ajuts adients per col·locar-los, d'acord amb el Projecte, la normativa 

vigent i les directrius donades per la Direcció Facultativa. 

 

SISTEMA TRANSPORT 

21. SUBSISTEMA ASCENSOR – MUNTACÀRREGUES 

21.1. Aparells de transport 

S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o mercaderies, que funcionen en els 

edificis mitjançant cabines penjades per cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per 

energia elèctrica o d'altre tipus. 

Les parts de que es composa un equip d'ascensor son: 

 - Elements de comandament 

 - Cambril 

 - Guies pel cambril i del contrapès 

 - Contrapès 

 - Grup tractor 

 - Presa elèctrica 
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 - Cables de suspensió 

 - Dispositius de seguretat 

 - Portes d'accés 

 - Recinte 

Les unitats o equips d'ascensor que s'instal·lin seran de marques reconegudes, amb 

experiència amb aquest tipus d'instal·lacions i presentaran a la Direcció Facultativa les fitxes 

de característiques i justificació del compliment de les disposicions del Reglament d'Indústria, 

sobre aquest tema. 

El tipus i sistema de maniobra, velocitat i número de parades venen definits en el Projecte. 

 

Amidament  

L'abonament i amidament es realitzarà per unitats totalment instal·lades i posades en servei, 

incloent ajuts d'altres industrials, com ram de paleta, electricitat i pintura, totalment acabades. 

 

SISTEMA SEGURETAT 

22. SUBSISTEMA CONTRAINCENDIS 

22.1. Contra el foc 

La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes en la 

normativa vigent, en funció del tipus d'edificació en dos camps específics: 

-   Suprimir  les possibles causes que puguin produir un incendi. 

-   Evitar la propagació. 

Es complirà en tot moment els requeriments de la normativa vigent. 

Les mesures seran de: 

Protecció d'incendis dels elements constructius. 

Instal·lacions de protecció d’incendis. 

 

22.2. Protecció d'incendis 

Els processos d'ignifugació o revestiments protectors del foc d'estructures o d'altres elements 

d'obra, venen especificats en el Projecte i s'executaran d'acord amb les indicacions de la 

Direcció Facultativa.  

Els materials que s'hauran d'emprar tindran certificats de garantia i d'assaigs, atorgats per 

entitats competents, havent-los de presentar el contractista i/o constructor a la Direcció 

Facultativa, per a l’aprovació, abans de la seva col·locació a l'obra. 
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Amidament  

L’amidament i l'abonament es realitzarà en metres quadrats d'ignifugació o revestiment, 

incloent-se en el preu tots els treballs auxiliars necessaris. 

 

22.3. Instal·lacions de protecció d'incendis 

Aquest capítol comprèn el conjunt d'instal·lacions i equips de protecció d'incendis de l'edifici 

i que es defineixen en el Projecte, complint la normativa vigent. 

Classes d'instal·lacions:  

A. - Instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, compostes per: 

 Equips de control i senyalització 

 Detectors 

 Fonts de subministrament d’aigua 

 Elements d'unió entre els anteriors 

B. - Instal·lació d'extinció, compostes per: 

 Instal·lació de boques d'incendi 

 Instal·lació d'hidrants 

 Instal·lació de columna seca 

 Instal·lació d'extintors mòbils 

 Instal·lació de sistemes fixes d'instal·lació. 

C. - Instal·lacions d'alarma, compostes per: 

 Instal·lació de polsadors d'alarma 

 Instal·lació d'alerta 

 Instal·lació de megafonia 

D. - Instal·lacions d'emergència, compostes per: 

 Instal·lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització 

 Instal·lació de ventilació de vestíbuls d'independència 

 

Amidament  

Cadascun dels tipus d'instal·lació definits en aquest capítol s’amidarà per unitat (ut) completa 

d'instal·lació definida en el Projecte, incloent en el preu tots els ajuts del ram de paleta o altres 

industrials necessaris per la completa posta en servei de la instal·lació, segons Projecte i 

Normativa vigent. 

 

 



                                                  Canvi d’ús de l’estació de ferrocarril d’Horta de Sant Joan 518 

23. SUBSISTEMA PARALLAMPS 

23.1. Definició Parallamps 

Quan calgui la instal·lació de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, 

instal·lant-se d'acord amb la normativa vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran 

equips de primera qualitat i marca reconeguda. 

 

Amidament  

L’amidament i l'abonament d'aquest apartat es realitzarà per unitat d'equip de parallamps 

instal·lat, incloent en el preu totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per la seva 

completa posta en servei. 

 

SISTEMA COMUNICACIONS 

24. SUBSISTEMA TELECOMUNICACIONS 

24.1. Comunicació 

24.1.1. Antenes 

Aquesta partida comprèn la instal·lació dels sistemes de captació, distribució i presa de 

senyals de televisió i ràdio en els edificis. 

Els elements que constitueixen la instal·lació són: 

 - L'equip de captació 

 - L'equip d'amplificació i distribució 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de 

qualitat que fixen les normes vigents. 

Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col·locaran encastades. 

 

Amidament  

L’amidament es realitzarà per unitat completa d'instal·lació, amb els punts de presa que 

s'indiquen en el Projecte, incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i d’inici. 

 

24.1.2. Telefonia 

Aquest capítol comprèn la instal·lació interna de l'edifici de la xarxa telefònica, des de la 

presa de la Companyia fins a cada punt de presa. 

Les parts que inclouen la instal·lació són: 

 - Presa xarxa general 

 - Canalització d'enllaç fins l'armari de distribució 
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 - Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa. 

La instal·lació s'executarà amb el número d'elements i punts de presa que s'indiquen en els 

plànols i seguint les prescripcions de la Direcció Facultativa, Companyia i normativa vigent. 

Tota la instal·lació es realitzarà encastada amb tub de plàstic, realitzant les derivacions i 

canvis de direcció mitjançant caixes de registre encastades. 

 

Amidament  

L’amidament es farà per unitats (ut) d'instal·lació, diferenciant dues partides independents que 

són: 

- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç totalment instal·lats, amb tots els 

treballs, peces, materials i ajuts necessaris. 

- Unitats de xarxa de distribució interior, incloent en el preu la part proporcional de caixes 

d'empalmaments i presa, materials, operacions i ajuts necessaris per acabar completament la 

instal·lació. 

 

24.1.3. Interfonia 

La instal·lació de porter electrònic o "video-porter", es composa del quadre general, instal·lat 

en el vestíbul de l'edifici i els telèfons amb obertura automàtica de la porta, en els diferents 

locals o habitatges. 

Els equips seran de marca reconeguda i per la instal·lació se seguiran les indicacions del 

fabricant i de la Direcció Facultativa. 

 

Amidament 

S’amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts 

i materials necessaris. 

 

SISTEMA ESPECIAL 

25. SUBSISTEMA PANELLS SOLARS TÈRMICS. 

6.1. Panells solars tèrmics 

Aquest capítol comprèn la col·locació i la instal·lació dels pannells solars tèrmics. 

La posició, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal·lació serà 

la indicada en els plànols i seguint les prescripcions de la Direcció Facultativa, del fabricant i 

la normativa vigent. 
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6.1.1. Definició 

Una instal·lació solar tèrmica està formada per un conjunt de components encarregats de 

realitzar les funcions de captar la radiació solar, transformant-la en energia tèrmica i cedir-la a 

un fluid de treball. Per últim s’emmagatzema aquesta energia de forma eficient, en el mateix 

fluid de treball dels captadors o es transfereix a un altre per poder-la utilitzar en els punts de 

consum. Aquest sistema es complementa amb la producció d’energia tèrmica per sistema 

convencional auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal·lació. 

 

6.1.2. Sistemes 

Els sistemes que conformen la instal·lació són els següents: 

 - Sistema de captació 

 - Sistema d’acumulació 

 - Circuit hidràulic 

- Sistema d’intercanvi 

- Sistema de regulació i control 

- Equip d’energia convencional auxiliar 
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7         PLÀNOLS 

 




















































































































































































