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RESUM 

 
L’objectiu d’aquesta memòria de pràctiques sobre rehabilitació de façanes, és explicar l’experiència 
obtinguda durant les pràctiques i la metodologia de treball per a dur a terme els diferents documents 
tècnics (Informes dels ITE’s realitzats i projectes) per tal de crear una mena de guia per a qualsevol 
persona que no sàpiga i vulgui realitzar els documents tècnics abans comentats.  
 
L’esquema que seguirà la memòria de pràctiques quant a documents tècnics es refereix, serà sempre 
el mateix. De cada apartat hi haurà una explicació teòrica per tal d’explicar l’elaboració de cada 
document tècnic, i seguidament s’aportarà l’exemple pràctic realitzat a l’empresa. 
 
La introducció esdevindrà l’explicació del perquè de la meva elecció a l’hora de fer un Pràcticum i no un 
altre tipus de Projecte Final de Carrera. 
 
Seguidament es farà una descripció de l’empresa on es van realitzar les pràctiques, tot parlant de la 
seva activitat, del personal que la conforma i de les seves tasques dintre de l’empresa. Per últim 
s’explicarà l’experiència i l’evolució viscuda. 
 
Seguidament s’entrarà en el tema de l’ITE. S’introduirà la informació necessària per que es sàpiga què 
és, com es fa i quins apartats el conformen. Seguidament es comentarà l’experiència de la Inspecció 
Tècnica de l’Edifici realitzada a l’empresa i el seu pertinent Informe. Per a finalitzar aquest punt, 
s’explicarà la nostra metodologia d’entrega d’aquests tipus d’Informes Tècnics i la nostra diferenciació 
respecte altres empreses.. 
 
A continuació s’entrarà en el tema dels projectes tècnics. Primerament s’explicarà la traçabilitat dels 
projectes, i seguidament s’aportaran dos exemples de projectes realitzats a l’empresa, el primer de 
caire Immediat i el segon de caire Diferit. 
 
El més complet serà el de caire Diferit ja que s’explicarà, a més dels aspectes ja comentats al dos tipus 
de projectes, els necessaris per arribar a obtenir l’informe previ Favorable de patrimoni i el tema de 
subvencions. 
 
En l’aspecte de subvencions es farà una guia per tal de saber com es reparteixen els percentatges per 
a obres de rehabilitació segons els elements on es vulgui actuar i els diferents documents que es 
necessiten per arribar a obtenir la subvenció. 
 
Un d’aquests documents és l’etiqueta energètica, per tant s’explicarà també el Certificat d’Eficiència 
Energètica que es va haver de fer per poder seguir els tràmits per l’obtenció de la subvenció. 
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1 INTRODUCTION 

 
This dissertation work has been carried out in collaboration with the Joan Carles Marí and Associates 
SLP facade rehabilitation company. I worked as intern in its offices from 5 January to 31 May 2015, 
where I performed office tasks. 
 
Initially, I hesitated between carrying out the Rehabilitation Amplification Competences Diploma (ACD) 
and the Building and Environment “ACD”. Then, I finally opted for the Building and Environment “ACD”. I 
decided for this topic as it is a topic that through the course is not developed in detail and I wanted to 
deepen more in this this specialization. The construction industry is a large sector which is supplied by 
natural resources, and care for the environment around us is necessary. 
 
Once I finished with the standard course subjects, I tried to develop a dissertation project which aimed 
to create a pricing database for construction of adobe and straw, however, due to the non-collaborative 
reluctance attitude of companies and individuals who were experts in construction with this type of 
material - I quit the idea. 
 
Having finished my academic subjects, I wanted to gain my first construction-related work experience. I 
had the time for it and thought it would benefit my future working possibilities. I looked for a company 
but the industry construction context did not help.  
 
Then I thought the world of rehabilitation was currently one of the most viable, at least for students who 
do not have experience.  
 
I had the opportunity to start working as intern in the company rehabilitation facades Joan Carles Marí 
and Associates SLP and I grabbed it, there I developed this dissertation work. I worked in their offices 
full time, and developing a non-related dissertation project would have been difficult to imagine. 
 
The internship offered me the opportunity to create a detailed guide for the preparation of technical 
documentation of the projects I was involved in. For the Technical Inspection of Buildings (TIB), I carried 
out the front-end technical documentation and reports delivered to the customer. In the case of other 
projects, I was in charge of technical documentation since we received the client order until licensees 
were emitted. 
 
On the other hand, I felt the need to explain in detail information of our industry that are not explained 
during the race due to educational planning, as is the branch of rehabilitation. 
 
Finally, this internship provided me the opportunity to link the dissertation work with the Building and 
Environment “ACD” studies, although on a smaller scale, as I had to stick to the industry work that was 
performed in the office. 
 

 

2 DESCRIPTION OF THE COMPANY 

 
Joan Carles Marí and Associates, S.L.P. is a company dedicated to the rehabilitation of existing 
buildings and was constituted as SLP 2005. It is dedicated to the rehabilitation of facades as a main 
aspect, but is also associated with the replacement or renovation of common facilities, rehabilitation of 
roofs, interior refurbishment of homes, rehabilitation halls, structural reinforcement, installation of lifts 
etc. 
 
Other services provided are: 
 
- Project Cost Control 
- Health and Safety Management 
- Home habitability certificates 
- Procedures to apply for grants 
- Opening licenses and activities 
- Museum Management 
- Reequipping and refurbishment for new activities 
 
Joan Carles Marí and Associates, S.L.P understand its role is to resolve building pathologies. It also is a 
role to improve architectural elements that add value to the building whilst allowing for its recovery. The 
company gives priority to client’s requirements and establishes clear communication with customer to 
tailor appropriate rigorous solutions for the real needs of each project.  
 
Below, find a brief explanation about the location of the works carried out by the company and other 
details of the evolution and structure of the company. 

2.1 Location and evolution  
 
Joan Carles Marí and Associates, S.L.P. is located in the province of Barcelona, specifically in C/Osi 27, 
District of Sarrià and some of its construction projects are in the core of Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.1.1. Geographical location of some construction projects done by Joan Carles Marí i Associats, S.L.P. Source: www.jcmari.es 
 

Accourding to the colours: (reforms are yellow, “TIB’s” are Red, rehabilitation are blue, reinforcement are blue and musieum are granit) 

http://www.jcmari.es/
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The field of rehabilitation is a branch of the construction that has suffered the crisis but it has not 
suffered as much as other branches in the construction sector such as new edifications. 
 
Since its creation the company acquired its peak in 2010 and from that year, the company reduced its 
annual revenue until 2013, which was the worst year. However from 2013 onwards the revenues 
increased improving the 2011 results but without exceeding the 2010 revenue. 
 

 
Fig 2.1.2. Graph of the evolution of the average revenue from 2010 to 2014. Source: Office 

 

2.2 Staff 
 

- The team working in the office consists of three technical architects and architect 
 

- One accountant. 
 

Any office member is able to receive a project order. Once an order is placed all the team members are 
informed and the work is distributed. The office follows a hierarchy that is discussed below. 
 
All members in the office make the necessary documentation in order to acquire the required licenses 
for renovation projects of any kind. But each member has a preference according to the type of 
action/activities to be made: 
 

- Architect: Energy certificates. Home renovations. 
 

- Technician 1: Monitoring current ongoing works. Structural reinforcement projects. 
 

- Technician 2: Monitoring current ongoing works. Museum projects. Prevention of occupational 
risks. Subsidies applications. 

 
- Technician 3: TIB. 

Joan Carles Marí and Associates S.L.P. offers its services to individuals, companies, property 
managers and homeowners. 
 
The way the company attracts its customers is simple. Joan Carles Marí and Associates S.L.P. works 
for property managers (with a large number of clients) and it strives in quality, believing that quality 
results are the best publicity which guarantee new customers. The "word-of-mouth" works in the case of 
individuals, businesses and homeowners, as well as the website. 
 
What was my task during the internship? 
 
At the beginning my role inside the company was to support the technical office workers by conducting 
project works such as, TIB's visits, production and delivery of technical documentation etc.  Later, I 
quickly gained the trust from my workmates and I had enough independence and knowledge to 
complete projects on my own like rehabilitation of facades, interior renovations, etc. and I learned to 
conduct and report TIB. 
 
Like in any learning process, I initially had to set a given methodology for each type of task, I did it after 
observing the mechanical realization of technical documentation and finally I was be able to produce my 
own work. 
 

- TIB: 
 
Initially visited the sites with two other technicians, and while they were taking photographs and notes of 
what they observed, they explained to me the deficiencies found and the possible causes and solutions. 
Later, I observed different types of materials used for common elements such as walls, patios and 
decks. 
 
After a period of time I visited the sites only with one more technician. While he took photographs I 
reported the observed deficiencies and obsolete elements in order to complete a full site report. At this 
time, I observed how these reports were prepared. 
 
Finally I could make TIB explained in this dissertation work. 
 

- Projects: 
 
After a period of time going to different sites with another college to take site measurements and 
pictures of the damaged items, then, back in the office, I would draw it in the software. I began to 
familiarize myself with the procedure of previous consultation for projects and other things related to the 
preparation of the descriptive and previous reports. Moreover I gathered previous heritage reports.  
 
At this time, the projects that were submitted to heritage were delivered in person to the council and I 
was the responsible for sending them, and thus I had the time to take them home to read them. 
 
Finally I visited the sites alone and I was in charge of the whole project, taking measurements and 
drawing them, allocating budgets, indicating the follow-up actions, knowing the type of project I would 
request to the City council in order to obtain the  required license. Sometimes, measurements taken 
would be sent to several construction companies for the purpose of budgeting works, then homeowners 
would chose the construction company they preferred. 
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3 TIB 
 
The 1872010 decree, in relation to the technical inspections of buildings (TIB) establishes a periodical 
system of status building control and it executes a procedure to verify the generic debt acquired by 
homeowners, to preserve and rehabilitate adequately its buildings, ensuring those are in the right state 
for its use. 
 
The results of the visual inspections of the buildings carried out by the technical staff are the technical 
inspection reports. 
 
I the next section, the procedure of processing an inspection report as compliance with Decree 
187/2010 and the parameters set by the Housing Agency are explained. The objectives of this 
regulation and its scope application and assumptions are as well covered. 

3.1 Introduction to TIB 
 
The concept of multi-family homes comprises homes which contain at least more than one household, 
notwithstanding, households can simultaneously contain other uses. 
 
Single-family buildings are not subjected to mandatory inspection, but are subjected to the current 
habitability regulations. 
 
Buildings which have been declared to the local authority in ruins are exempt from technical inspections. 
 

3.2 Criteria and methodology to carry out the TIB 
 
TIB order criteria is set according to the construction date of each building. Older buildings are first on 
the list. 
 
The table below indicates the deadlines set by the competent authority to request them the competent 
released certificate:  
 
 

OLD BUILDING Deadline to pass inspection  

Previous to 1930 Until 31 December 2012 
Between 1931 and 1950 Until 31 December 2013 
Between 1951 and 1960 Until 31 December 2014 
Between 1961 and 1970 Until 31 December 2015 

From 1971 Until 31 December of the year in which the building reaches 45 
years old 

 
Table 3.2.1. Inspection by Building’s age. Source: Documents of CAATEEB 

 
An approved released certificate is awarded for a building when its technical inspection report includes: 

- “No deficiencies” 
- “Minor Deficiencies” 
- “Serious deficiencies" for this case an attached Final Works Certificate “FWC” (which certifies 

that the repairs of the deficiencies identified in the inspection are solved). 
 
Additionally, other local laws or programmes prevail and determine whether a building must be 
inspected. 

If buildings are going to benefit from public rehabilitation programmes, it is necessary that those 
buildings are previously inspected and hold its released certificate. 
 
The Catalonia’s Housing agency and local entities can prioritize technical inspections of buildings and 
declare the need for inspection to be obligatory, even if the criteria above shown in section 3.1 is not 
met for the following cases: 
 

- Existence of structural, construction and facilities deficiencies, existence of situations of risk to 
persons or property, or any other cause duly justified. 

- Being located in conservation or rehabilitation areas. 
 
Technical inspection of buildings has to be carried out by technical qualified personnel such as 
architects, surveyors or building engineers according to the Article 7 paragraph 2 of the D187 / 2010. 
 
The inspections are visual, and it is carried out for those building elements which have had accessible 
during the inspection. 
 
It is not in the scope of work for the inspection to detect possible hidden defects or predict events that 
may occur. 
 
When the data obtained from visual inspections is not enough for qualification, the technician in charge 
of the inspection shall propose to the ownership of the property, a deeper diagnosis of the building 
element or elements affected and also any other tests deemed necessary. 
 
The technical inspection report describes: 
 

- The general characteristics of the building. 
- Any deficiencies found in their common elements. 
- The rating/severity of any deficiencies detected in the common elements. 
- The deadlines to correct any deficiencies in the common elements. 
- Finally, a grading on the general state of the building. 

 
The inspection report does not aim to detect legal urbanistic violations as these are not constructive 
deficiencies of the building. 
 
The technical inspection report is prepared following the Catalonia’s Government standard format, 
which is available in the website of CAATEEB or directly on the web site of the Catalonia’s Housing 
Agency. 
 
If the building has more than one entrance, the “least damage” criterion to determine whether it a single 
technical report for the entire building or a report for each site gate/entrance is required. 
 
The report emitted must follow an impartial and objective code regardless the author, the content must 
describe the real facts and the author is liable for its content and statements in the report. 

3.3 Qualification of the deficiencies 
 
The report of the inspection of buildings should detail the deficiencies identified in the various 
construction elements of the building, and has described as follows: 
 

Qualification of the deficiencies 

Major deficiencies 
They are to be addressed in a given fixed time. When they represent a risk to 
people, those are to be specified expressly urgently and the necessary 
security measures must be adopted prior to the execution of the works. 
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Minor Deficiencies 
They require performing maintenance works to prevent the deterioration of 
the building or part. 

 
Table 3.3.1. Guide about qualification of the deficiències. Source: Documents of CAATEEB 

 
If the visual inspection of the building only detects one deficiency that qualifies as "Major", the overall 
rating of the building according will be: “Major deficiencies”. 
 

3.4 Building’s General State Qualification 
 
Depending on the type, severity and widespread deficiencies, the technician describes the Building’s 
General State Qualification as follows: 
 

Qualification Criteria 

Critical Deficiencies 

Existence of critical widespread deficiencies that seriously affect the 
stability of the building and endanger to people’s safety. 
 
In this case, the inspection report shall specify the security measures 
that must be adopted immediately. It also should include detail 
explanation of the deficiencies that must be repaired and its 
correspondent deadlines. 

Major Deficiencies 

The inspection report specifies the deficiencies that must be repaired 
and its correspondent deadlines. 
 
When there is a risk for people’s safety, detailed description of security 
measures, previous to the works carried out.. 

Minor Deficiencies 
Lack of maintenance might induce those deficiencies, in this case 
maintenance must be scheduled to prevent the deterioration of the 
building. 

No Deficiencies No deficiencies found. 
 

Table 3.4.1. Guide about qualification Criteria. Source: Documents of CAATEEB 

 
When the technician detects the existence of deficiencies involving risk to people, the technician must 
notify it immediately to: 

- Property owners 
- The local council or municipality where the building is located or belongs to. 

 
The communication with city council has to use the model published by the local authority and the 
technical inspection report. The model must be delivered in person to the corresponding city council. 
 
If the technician detects any irregular appearance for substandard housing situation during the exercise 
of inspection, the competent authority or the local authorities must be informed through the model 
document so appropriate measures can be taken. 
 
The possible eventual existence of anomalous situations does not condition the release certification for 
the building. 

The technician has to submit the technical inspection report to the property owner or to the legal 
representative of the property. 
 

 
Qualifications Criteria Actuation and delivery procedures of the technical inspection report 

 

Critical Deficiencies 
Technician must submit the report to the CAATEEB. Then the CAATEEB 
must submit it to the competent authority. 
 

Major Deficiencies 

Property owners shall take the necessary corrective measures to rectify the 
deficiencies within the term established by the inspection report. 
 
When deficiencies imply a risk to people, the property owners must take the 
safety measures indicated in the report, previous to the works. 
 
Once the works to correct deficiencies are done, property owners must 
submit the following documents: 
 

- The application form to the administration for the release of the 
certificate.  

- The inspection report prepared by a qualified technician. 
The FWC and the project, which has to be issued by the qualified 
competent technician who has directed the work of rectification of the 
deficiencies, identified and certifying the correct implementation and 
completion of works. The technical worker who carries out the works 
may differ from the technical worker who conducts the inspection. 
 

The CAATEEB will communicate to the local authority the existence of 
inspection reports with critical deficiencies. 

Minor or No 
Deficiencies 

The CAATEEB with submit the technical report together with the application 
to the local competent authority, so the certificate can be released. 

 
Table 3.3.2. Guide about qualification Criteria. Source: Documents of CAATEEB 

 

3.5 Certificate 
 
Qualification Criteria Certificate content 

Critical deficiencies In this case, the qualification awarded by the local authority is “not approved”. 

Major Deficiencies 
In this case, the qualification awarded by the local authority is “not approved” 
until the FWC (which addresses the Major deficiencies) is not submitted to 
the local authority. 

Minor or No 
Deficiencies 

In this case, the qualification awarded by the local authority is “approved” 

 
Table 3.5.1. Guide about qualification Criteria. Source: Documents of CAATEEB 

 
When deficiencies found during the inspection are major, the findings must be notified in a period of two 
month or earlier to the CAATEEB. The notification must be submitted with the report and the FWC and 
the project.  
 
When deficiencies found during the inspection are critical, minor or no deficiencies are found the 
findings must be notified in a period of two month or earlier to the CAATEEB. The notification must be 
submitted with the report and the application for the certificate.  
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According to section 2 Article 14 D187 / 2010, if within 2 months after submission, an express decision 
has not been notified to the applicant, the applicant can assume that the certificate will be approved due 
to positive administrative silence.  
 

3.6 Technical Inspection Report 
 
In this section we try to establish some basic parameters to review the preparation of inspection reports. 
Reports should not have blank pages. They should be organized following the outline of the report, and 
attached annexes will be placed at the last section. 
 
I will remark, step by step the parts of the technical report according to the standard model of the local 
authorities of Catalonia, and defining what should be the basis for completing each section. 
 

3.6.1 Cover 
 
Once prepared the PDF of the inspection report, a cover must be added. 
 
The cover shall contain basic details of the report: Location, applicant data, technician data. 
 
It is recommended that the data included in the bottom of the sheet for the label to not cover any 
relevant information. 
 

3.6.2 Identification of the file 
 
Details should be fill in correctly. The date of inspection, will correspond to the last day of the 
technician’s visit. This date should not be earlier than three months from the date of registration of the 
file. 
 
Use the first 14 digits of the cadastral reference, leaving the references of all entities of the building. 
 
The year of construction of the building can be found on the cadastral web page or from the scriptures, 
notarial documents of new constructions and property registration. 
 

3.6.3 Photography of the Building 
 
A colour photography which identifies the building facade must be insterted on the same page of 
identification of the file section.  
 

3.6.4 Applicant Data 
 
All the details should be filled in correctly: Telephone/s and contact email address, In case of lack of any 
data, this must be indicated. 
 
The applicant must necessarily be the property owner or the legal representative of the property. 
 
 
 
 

3.6.5 Technician Data 
 
All the details should be filled in correctly: Telephone/s and no. collegiate number (charter number). It is 
essential to be registered as collegiate/chartered to exercise the profession. 
 

3.7 Building related data (point 01 of the standard model of the local authority) 

3.7.1 Building Description 
 
In this section there should be a description of the building indicating the: the situation, lintels and 
access, the construction type, composition, number of levels, uses, facades, surface area built 
(according cadastre) and other data. In this section, there should be a description of the subsystems, 
these should be described separately in section 02 of the standard model. 
 

3.7.2 Sketch 
 
The sketch must be a floor plan of the building that presents the real situation. It should appear on the 
same page description too. 
 
To make the sketch, the cartographic point information can be consulted or the municipal corresponding 
page can also be used. If the data are not updated, this should be reflected in the document. 
 
The sketch should indicate and number the facades of the building i.e. Facade 1, Facade 2… to identify 
them during the reading of the inspection report. It must be considered that inner facades are also 
considered facades. 
 
The Sketch should also indicate and number partition walls i.e. Partition 1, Partition 2... It must also be 
described the last partition wall. 
 
The Sketch should also indicate and number the patios/yards i.e. Patio 1, Patio 2… The small patios 
and backyards must also be considered. 
 
The Sketch should also indicate an number the roofs of the building i.e. Roof 1, Roof 2 
 
The Sketch should also indicate and number the auxiliary structure of the stairs and other annexes such 
as deposits and other additional auxiliary structures of the building. 
 

3.7.3 Number of entities 
 
In this table must be identified: 
 

- All floors: basement -2, basement-1, ground floor, mezzanine floor, first floor, etc ... 
- The number of existing entities in the building: housing, commercial (commercial premises, 

office, offices, other uses, etc ...), parking ... specifying the total in the appropriate table, both in 
vertically or horizontally. 

- The number of entities inspected the building, mentioning the totals indicated in the 
corresponding box. Put "1" on each floor or premises that have been visited. 

- The minimum percentage of organizations to inspect, is 80% of the entire building and 100% risk 
of entities, such as: floors entities, entities under roofs, basements, etc… in case that couldn’t 
inspect this minimum, must be justified in an annex which will be reported in the "08 Other 
documents of interest", of the corresponding report. 
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In any case, it is recommended to make as many visits as necessary in order to achieve this 
percentage. The statement should include the specific reasons and reasonable (accompanied by 
inspection dates and other information of interest), justifying the impossibility visit. 
 

3.8 Description of the surrounding walls (point 02) 
 
The inspection report model contains only one file type (02) for the description of the building envelope 
system. In any case, should add as many annexes describing the surround system as subsystems 
(surrounding elements) there on the property. The number of profiles of subsystems must correspond 
completely with the number of subsystems specified in the sketch. 
 
Always have to describe all the subsystems independently, i.e, an annex for each subsystem. You can’t 
encompass various subsystems into a single annex description, although sharing the description. 
 
The annexes which describes the surround system, have to be orderly positioned just behind the profile 
corresponding to the point 02 
 

3.8.1 Subsystem  
 
At the subsystem only must be indicated the surrounding appropriated element, according to the 
information in the sketch. 
 
It could be: 

- Facades: an annex for each facade. 
Example: façade 1 (principal facade), façade 2 (back facade) façade 3 (lateral facade). In this 
case, there should be three annex for each facades. 

 
It would do the same with the partition walls, patios and roofs. 
 
Where a subsystem or a material couldn’t be determined, it must indicate that it hasn’t been inspected. 
i.e. "unknown type of material of the facade because it couldn’t be inspected 

3.8.2 .Description 
 
The description of the subsystems must be based on technical aspects, defining the type of the building 
and the materials that which the elements are made, specifying construction materials, thickness, 
structure, ended materials, different materials about a facades, etc. 
 
A possible order to describe each of the dividing walls or could be: 1) households, 2) openings, 3) 
protruding elements, 4) unique or decorative elements. 
 
The type of the roofs, will be indicated, if they are flat roof or inclined passable or not passable, 
composition materials, ended materials, whether if has got “minvell”, forms to evacuation, etc. 
 
In the case of patios, as well as describe the vertical walls of the same site and separation walls, will be 
described the horizontal household (pavement and covered if it’s possible). 
 
If the existence of stairwells or other auxiliary buildings, will be described both of the vertical and the 
horizontal households. 
 
If a subsystem or a material couldn’t be determine, it must be indicated. 

 

3.8.3 Photo 
 
The subsystem must have at least one colour photo and a maximum of three. The first photo (overall 
subsystem defined) must always appear on the first page (where there is the item’s description), the 
remaining photos must be in the following pages. 
 
The colour photos, must have the sufficient quality, to show defined subsystem properly. 
 
Check the photographs following the descriptions. 
 

3.9 Building Structural system description (point 03) 
 
Specify all the building structural system both vertically and horizontally, mentioning as far as possible, 
the type of construction (concrete pillars, bearing walls [in this case will be indicated what bearing walls 
are], unidirectional slab with prestressed beams, bidirectional slab, wood beams slab with ceramic joist 
...), lights, heights, materials and elements that compose it, or the not determinated elements. 
 
Visual inspection is made to the elements of the building which could has had access. If a material 
couldn’t be determined, it must be indicated. 
 
The description of the common stairs, should follow the same description as the rest of the structural 
system. Should be described all the features of the common stairs (sections, landing sizes, the 
structure, the stairs hole, stairwell, mark, riser, width, etc.) 
 
This section also needs a colour photo of the stairs, where you can appreciate the characteristics 
indicated in the previous point. 
 

3.10 Facilities System description (punt 04) 
 
Visual inspection is made to the elements of the building which could had access. If a material or 
system couldn’t be determined, it must be indicated (as had be mention in previous sections). 
 
The type of facilities, situation, material, etc. of the building must be selected, according to the standard 
application. Facilities section has 4 steps: 
 

- Sewerage  
- Water facilities. In this section it is necessary to attach at least a meter colour photography 
- Electricity facilities. In this section it is necessary to attach at least a colour picture of the general 

protection case. The photograph has to be able to identify ICP and/or Differential if it exists. 
Keep in mind that the report is delivered on paper to local authority and the photography has 
been able to corroborate that these elements really exists. 
In case that the general protection case couldn’t be visualized, it mustn’t be indicated their 
location, neither mark the existence of these two elements. It must be justified. 

- Gas facilities or other energy sources. If it doesn’t exist the gas facility, it must indicate what 
energy source supplies the building. 

- Lift. If there exists a lift, it must indicate the size of the lift. If there is no lift installed, and there 
could be a possible place to put one, there must be indicated the location. 
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3.11 Deficiencies detected (point 05) 
 
The inspection report model contains only one file type (05) for identified deficiencies. In any case, 
should add as many annexes about deficiencies identified as deficiencies detected in the building. 
 
There is always to describe all the deficiencies independently, i.e, an annex for each deficiency 
detected with their corresponding photos. 
 
The annexes about the deficiencies have to be placed in the properly order, just behind the point 05. 
 
In the case of any deficiency has been detected in the building, the file type 05 may be empty. 
 

3.11.1 Element 
 
It must be indicated in which building’s element is the deficiency. i.e. reef wall. 
 

3.11.2 Location 
 
It must be indicated where the deficiency has been deteced, following the sketch’s typology. i.e. Reef 1 
 

3.11.3  Description of the Deficiencies  
 
The description of the deficiency must be based on technical aspects. For example in the case of a 
fissure, must be indicated his trajectory, the elements involved, the thickness of the fissure, if it’s alive or 
ended, etc. 
 

3.11.4 Rating deficiency 
 
If the deficiencies are qualified as “Major Deficiency”, it must be indicated the period to correct them (6 
or 12 or more months). It should also indicate whether or not it represents a risk to people. In the case 
involving a risk to people, it have to indicate the urgent measures to be adopted. These must be 
immediate and effective to prevent any risk to people. The measure must be prevention to an element 
of risk (networks, visors, protective railings, etc.). 
 
If any risks to people deficiencies are detected, it must immediately be notified to the property owners 
and the local council or local authority. The communication to the city council will be released by the 
local authority model. 
 
If the deficiency is evaluated as “Minor deficiency”, mustn’t be indicated the deadline for amending it, or 
whether if doesn’t involves a risk to people. 
 
As have mentioned before, if only deficiency is detected as "Major Deficiency", the overall rating of the 
building according to the deficiencies identified, must necessarily be like "Major deficiencies". 
 
 
 

3.11.5 Photo 
 
Each deficiency must have at least one colour photo. In case there were more photos, the first should 
always appear in the first paper (where the description of deficiency is), the remaining photos should be 
in the following pages. 
 
The colour photos must have sufficient quality to show in a properly way the deficiencies. 
 
Check the photographs show the correct deficiency. 
 

3.11.6 Frequent deficiencies 
 
In the case of elements built with obsolete materials (asbestos cement, lead, etc.) the fact of their 
existence must be regarded as a “Minor deficiency”. If, in addition, these materials may cause health 
problems for people (like broken cement asbestos fibers that can be issued to the environment) should 
be considered as a “Major deficiency”. 
 
In the case of the water facilities tank, will take the same rule that the previous section. 
 
Deficiencies like humidity should be classified as “Major Deficiencies” if it is considered that affects the 
habitability and may involve a risk to people, and couldn’t be solved only with maintenance work. 
 
If the common facility located building does not have a protection electric case, shall be considered as a 
“Minor deficiency” because it means the absence of security mechanisms. If, in addition, the building 
has a lift, it should be considered as “Major deficiency” because it will not be maintained. 
 

3.12 List and rating of the identified deficiencies (Point 06) 
 
Here is a summary table where all the deficiencies of the previous section are shown, and it must 
contain the same number of deficiencies in point 05. 
 
It must keep the same order, evaluation, identification of the element, location and description of the 
deficiency as the point 05, there must be a total correspondence between the two sections 05 and 06. 
 
If the description of the deficiency point 05 is too long, in that box it can be the resume of the all 
description done in point 05. 
 
In the case of deficiency is "Minor deficiency", you have to put an "X" in the appropriate column. There 
mustn’t indicate whether if it represents a risk to people or not. 
 
In the case of deficiency is "Major deficiency", you have to put an "X" in the appropriate column. There 
must indicate if it represents a risk to people or not. 
 
At the end of the table it must indicate whether if it’s necessary or not to make a diagnosis of the 
structure or another type of diagnosis, and if that is so, it must be indicated the type of diagnosis it have 
done. In such cases, there must be consistency between the single application diagnosis or other types 
of diagnosis and the description and evaluation of the deficiencies. 
 
In the case of any deficiency haven’t been detected in the building the file 06 must be empty. 
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3.13 Overall of the building according to the general deficiencies detected (point 07) 
 
This table should show the overall building, according to the deficiencies assessed in the previous 
section. Just dial a single option considering the type of deficiencies detected discussed in previous 
sections. 
 

3.14 Other interest information (Punt 08) 
 
This section should indicate just a title, the documentation that independently has being attached as a 
PDF belonged to the annex. 
 
The attached documentation must contain the information that it considers necessary or essential by the 
technician. (Aluminosis file, photos, press releases, etc.) To complete the technical report of the building 
it must be linked to the inspection. This documentation must be attached in a PDF document with a 
cover itself, to wait for its approve. 
 

3.15 ITE realitzat a l’empresa 
 
La Inspecció Tècnica de l’Edifici següent (S’adjunta l’Informe de l’ITE a l’Annex 2: Informe d’Inspecció 
Tècnica de l’Edifici Pintor Pradilla 29-33) es basa en una inspecció visual de l’edifici plurifamiliar aïllat 
situat a al carrer Pintor Pradilla 29-33. Districte d’Horta-Guinardó, 08032 Barcelona. L’edifici està 
compost per planta soterrani, planta baixa, planta principal i tres plantes pis. 
 
És una inspecció que ens va designar fer-la un administrador de finques (Cleries concretament) ja que 
segons dades cadastrals, l’any de construcció és del 1970 i compleix els requisits per que es faci la 
inspecció aquest any 2015.  
 
Per saber el número d’entitats s’ha d’estructurar molt bé el número de plantes, el número de vivendes 
per planta i els locals i soterranis que tingui la finca. En aquest cas, l’edifici està destinat a: 
 

- En planta soterrani: pàrquing. 
- En planta baixa: 5 habitatges. 
- En planta principal: porteria d’accés a la finca i 8 habitatges. 
- En plantes pis (3 plantes): 4 habitatges per planta. 

 
Això fa un total de 26 entitats de les quals s’havien de visitar almenys un 80%, o sigui més de 20. 
Nosaltres vam visitar 21 entitats, per tant superàvem el mínim per poder realitzar l’informe. 
 
L’edifici té façana principal al carrer Pintor Pradilla 29-33 , limitant al fons amb tres edificis plurifamiliars 
d’habitatges situats al núm. 53, 55 i 57 del carrer Montserrat de Casanovas, a la dreta amb edifci 
plurifamiliar d’habitatges situat al núm. 35 del mateix carrer Pintor Pradilla i a l’esquerra amb un edifici 
plurifamiliar d’habitatges situat al núm. 27 del mateix carrer. Segons dades cadastrals, l’edifici té 2.071 
m2 de superfície construïda sobre un solar de 951 m2 de superfície total. 
 
L’estructura està formada verticalment per parets de càrrega de maó ceràmic 15 cm de gruix i 
horitzontalment per forjat unidireccional de 25 cm de gruix amb bigues de formigó armat i revoltó 
ceràmic. 
 
A l’hora de fer el croquis, es consulta a la pàgina web del Punt d’informació cartogràfica de Barcelona, 
on es pot generar una imatge en PDF de qualsevol direcció. Desprès amb el programa informàtic 
Photoshop s’indiquen els diferents elements de l’envoltant de l’edifici que es descriuran al llarg de 
l’informe. 

 
En aquest cas, el PDF generat pel Punt d’informació cartogràfica de Barcelona, no correspon amb el 
cadastre ja que l’edifici disposa de diverses construccions que no apareixen al croquis i que amb el 
programa informàtic Photoshop es van haver de dibuixar, per que eren elements que més tard es 
descriurien a l’informe: patis 2 i 3, caixa d’ascensor i accés a la coberta 1. 
 
Per tal de que consti, s’ha d’anotar-ho a l’informe. 
 

 
 

Fig 3.15.1. Croquis retocat amb Photoshop. Font: http://www.bcn.cat/guia/bcnpice.html 

 
A l’hora de definir les façanes s’ha de tenir en compte els gruixos dels tancaments, el materials emprats 
la distribució de les obertures, la fusteria i es redacta a criteri del tècnic. 
 
En general l’envolupant de l’edifici era molt semblant en les seves quatre delimitacions. Els tancaments 
eren de maó ceràmic de 30 cm de gruix, amb acabat d’obra vista 
 

- La façana 1 (façana principal) i la façana 2 (façana posterior) són molt semblants amb 
tancaments de maó ceràmic de 30 cm de gruix, amb acabat d’obra vista i la majoria d’obertures 
són d’alumini ja que al llarg del temps s’han anat canviant, encara que la fusteria original era de 
fusta.  

- La façana 3 i la façana 4 (façanes laterals) es diferencien de les altres dues pel fet de que tenen 
una llosa de balcó longitudinal a cada planta a partir de planta baixa,  

 

 
 

Fig 3.15.2. Fotografies de Façana 1 i Façana 3 d’esquerra a dreta. Font: Pròpia 
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A continuació, i seguint sempre el mateix ordre alhora de realitzar els ITE’s, definim les mitgeres. 
 
Quant a mitgeres es refereix, és un element que s’ha d’observar amb molta cura per que es el primer 
protector de l’edifici (quan la finca a visitar està situada entre edificis), llavors sovint es veuen envans 
pluvials que protegeixen aquestes mitgeres i qualsevol deficiència pot provocar símptomes immediats a 
dintre de les vivendes, com per exemple humitats. 
 
En aquest cas s’aprecien quatre mitgeres que res tenen a veure amb l’anteriorment esmentat, les 3 
primeres sense envans pluvials, i la mitgera 4 amb un envà pluvial de 4cm de gruix però que protegeix 
a la finca del núm 27 del carrer Pintor Pradilla: 
 
 

-  La Mitgera 1 és un muret perimetral de maó de ceràmic de 15 cm de gruix que delimita l’edifici 
d’habitatges amb el carrer Pintor Pradilla.  
 

 
 

Fig 3.15.3. Fotografies de Mitgera 1. Font: Pròpia 

 
 
 
 

 
- La Mitgera 2 és un muret perimetral de maó ceràmic de 15 i 20 cm de gruix que delimita amb el 

pati de l’edifici d’habitatges del núm 35 del mateix carrer Pintor Pradilla  
 
 

 
 

Fig 3.15.4. Fotografies de Mitgera 2. Font: Pròpia 
 
 

- La Mitgera 3 és un muret perimetral de maó de ceràmic de 15 cm de gruix que delimita amb els 
edificis d’habitatges del núm. 53, 55 i 57 del carrer Montserrat de Casanovas  

 
 

 
 

Fig 3.15.5. Fotografies de Mitgera 3. Font: Pròpia 
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- La Mitgera 4 és un muret perimetral de maó de ceràmic de 15 cm de gruix que delimita amb 

l’edifici d’habitatges del núm 27 del mateix carrer Pintor Pradilla, protegida, com ja s’ha 
comentat abans, per un envà pluvial de 4 cm de gruix.  

 

 
 

Fig 3.15.6. Fotografies de Mitgera 4. Font: Pròpia 

 
 
Seguidament es defineixen les cobertes, terrats comunitaris o terrats particulars. 
 
En aquesta finca es troba la Coberta que es comunitària. El criteri que seguim a l’empresa és que es 
tracta d’un dels elements que si el dia de la visita no es té l’oportunitat de poder accedir, s’ha de tornar 
un altre dia. Per la raó de que la coberta és la protecció dels pisos superiors i en com en aquest cas, de 
tot l’edifici. 
 
Sovint si és plana i accessible es pot tenir cura del manteniment amb més facilitat, però si no és 
accessible, ja no és tant sovint que es facin aquestes tasques. Sovint a les cobertes es troben elements 
ancorats amb peces metàl·liques (antenes parabòliques, estenedors, embornals, aires acondicionats, 
etc.) que a l’estar oxidats provoquen esquerdes al material que els revesteix i pot provocar l’aparició 
d’humitats de filtració 
 
La coberta següent és una coberta plana, no transitable, no ventilada, accessible només per al 
manteniment de la mateixa a través d’una trampa. L’ampit de la barana d’obra que delimita 
perimetralment la coberta està coberta per una tela asfàltica autoprotegida. 
 
 

 
 

Fig 3.15.7. Fotografies de Coberta 1. Font: Pròpia 

 
A continuació es defineixen els patis. Sempre s’ha d’estar atent quan s’observa aquest subsistema que 
conforma l’edifici ja que d’una banda, en la majoria dels casos és per on discorren les instal·lacions de 
gas, d’aigua, baixants o telecomunicacions i per l’altra banda és un dels subsistemes que menys es 
mantenen per part dels propietaris de la finca, i on es poden observar més elements deteriorats. 
 
Aquí és on es solen trobar les instal·lacions amb materials obsolets més comuns, com ara els baixants 
de fibrociment o les instal·lacions d’aigua fetes amb plom. 
 

- El pati 1 es defineix com la zona ajardinada i el camí d’accés tant a l’entrada principal com a 
l’aparcament. És comunitari i és delimitat perimetralment per les mitgeres 1, 2, 3 i 4. 
 
 

 
 

Fig 3.15.8. Fotografies de Pati 1. Font: Pròpia 
 
 

- El pati 2 i el pati 3 són els pati interiors que es troben als laterals, per on discorren les 
instal·lacions d’aigua, baixants residuals, ventilació de cuines i extracció de fums. Els dos estan 
protegits superiorment ambdós (a nivell de coberta) per una claraboia fixa de vidres armats 
ancorats sobre una estructura metàl·lica. 

 
 

 
 

Fig 3.15.9. Fotografies de Pati 2, Pati 3 i claraboia pati 2, d’esquerra a dreta respectivament. Font: Pròpia 

 



OFICINA TÈCNICA DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES 
 

13 

 
- La caixa d’ascensor esta formada per parets de maó de 15 cm de gruix. Superiorment està 

protegida per una coberta sense ampit perimetral, plana, no transitable, no accessible i no 
ventilada. 

 

 
 

Fig 3.15.10. Fotografies de Caixa d’ascensor. Font: Pròpia 

 
- Per últim es defineix l’accés a coberta, que es fa a través d’una trampa metàl·lica, protegida 

inferiorment per minvell perimetral de 12 cm d’alçada. 
 

 

 
 

Fig 3.15.11. Fotografia de trampa d’accés a coberta. Font: Pròpia 
 
 
 

A mesura que es va entrant a les diferents vivendes per prendre veure l’estat dels subsistemes que 
composen l’edifici, es van observant les deficiències i es fotografien. A l’informe es classifiquen i 
s’avaluen (segons criteri del tècnic que realitza l’informe), com també es dona alguna recomanació per 
que els propietaris de la finca i en aquest cas l’administrador de finques tinguin en compte.  

 
A façana 1 (façana principal) es van trobar deficiències als següents elements: 
 

- Ampits de finestres: Esquerdes als ampits de pedra artificial de les finestres produïdes per 
l’oxidació de l’armat interior. Es considera Greu ja que pot desprendre’s en qualsevol moment i 
representa un risc per a les persones externes. Per aquest factor s’ha d’instal·lar malles de 
protecció (el que s’anomena una actuació d’urgència).  

 
 

 
 

Fig 3.15.12. Fotografies d’ampits de finestres. Font: Pròpia 

 
A façana 2 (façana posterior) es van trobar deficiències als següents elements: 
 

- Ampits de finestres: Esquerdes als ampits de pedra artificial de les finestres produïdes per 
l’oxidació de l’armat interior. Es considera Greu ja que pot desprendre’s en qualsevol moment i 
representa un risc per a les persones externes. Per aquest factor s’ha d’instal·lar malles de 
protecció (el que s’anomena una actuació d’urgència). 

 
 

 
 

Fig 3.15.13. Fotografies d’ampits de finestres. Font: Pròpia 
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- Lloses de galeries: S’observen fissures i bufats en el revestiment de morter de les lloses de les 

galeries, degut al pas del temps, inclemències meteorològiques i a la manca de manteniment. 
Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i sense risc 
de despreniments. Es realitzaran treballs de reparació per a la seva adequació i evitar 
l’increment en número i dimensió d’aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 
manteniment.  

 
 

 

 
Fig 3.15.14. Fotografies de lloses de galeries. Font: Pròpia 

 
 

- Sostres de galeries: S’observen fissures de menys de 3 mm de gruix en el revestiment dels 
sostres de les galeries. 
Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i sense risc 
de despreniments. Es realitzaran treballs de reparació per a la seva adequació i evitar 
l’increment en número i dimensió d’aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 
manteniment.  
 

 
 

Fig 3.15.15. Fotografies de sostre galeria. Font: Pròpia 

 

 
- Ancoratges: El parament vertical presenta fissures originades per l’oxidació dels ancoratges 

metàl·lics de les baranes. Quan un element està oxidat augmenta de volum i això produeix el 
trencament del material on s’ancora. 
Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i sense risc 
de despreniments. Es realitzaran treballs de reparació per a la seva adequació i evitar 
l’increment en número i dimensió d’aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 
manteniment.  
 

 

 
 

Fig 3.15.16. Fotografies d’ancoratges. Font: Pròpia 

 
A façana 3 (façana lateral dreta) es van trobar deficiències als següents elements: 
 

- Lloses balcons: S’observen fissures en el revestiment de morter de les lloses dels balcons, 
degut al pas del temps, inclemències meteorològiques i a la manca de manteniment. 
Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i sense risc 
de despreniments. Es realitzaran treballs de reparació per a la seva adequació i evitar 
l’increment en número i dimensió d’aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 
manteniment.  
 
 

 
 

Fig 3.15.17. Fotografies de lloses de balcons. Font: Pròpia 
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- Sostres de balcons: S’observen fissures i bufats del material de revestiment dels sostres de 

balcons.  
Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i sense risc 
de despreniments. Es realitzaran treballs de reparació per a la seva adequació i evitar 
l’increment en número i dimensió d’aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 
manteniment.  
 

 

 
 

Fig 3.15.18. Fotografies de Sostres de balcons. Font: Pròpia 

 
- Ancoratges: Els ancoratges de barana estan provocant el desplaçament de les peces 

trencaaigües a causa de l’augment de volum originat per l’oxidació del mateix element. 
Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i sense risc 
de despreniments. Es realitzaran treballs de reparació per a la seva adequació i evitar 
l’increment en número i dimensió d’aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 
manteniment.  
 

 
 

Fig 3.15.18. Fotografies d’ancoratges. Font: Pròpia 

 

 
- Trencaaigües: Els trencaaigües perimetrals dels balcons s’estan començant a bufar i separar 

de la resta del paviment del balcó. Es considera Greu ja que pot desprendre’s en qualsevol 
moment però no representa risc per a terceres per la zona on es precipitarien les peces. 

 
 

 

 
Fig 3.15.19. Fotografies dels Trencaaigües. Font: Pròpia 

 
 

- Paviment: Les peces ceràmiques del paviment dels balcons s’estan aixecant. Es considera 
Greu ja que pot desprendre’s en qualsevol moment i provocar humitats per filtració. 
 

 

 
 

Fig 3.15.20. Fotografies del paviment. Font: Pròpia 

 
 



 OFICINA TÈCNIC DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES 16 

- Ampits finestres: S’observen esquerdes i pèrdua de material als ampits de pedra artificial de 
les finestres produïdes per l’oxidació de l’armat interior. Es considera Greu ja que pot 
desprendre’s en qualsevol moment però no representa risc per a terceres per la zona on es 
precipitarien les peces 

 

 
 

Fig 3.15.21. Fotografies dels Ampits finestres. Font: Pròpia 

 
 
A façana 4 (façana lateral esquerra) es van trobar deficiències als següents elements: 
 

- Parament: S’observen fissures de menys de 3 mm de gruix al revestiment del parament degut 
al pas del temps, inclemències meteorològiques i a la manca de manteniment. 
Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i sense risc 
de despreniments. Es realitzaran treballs de reparació per a la seva adequació i evitar 
l’increment en número i dimensió d’aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 
manteniment.  
 

 

 
Fig 3.15.22. Fotografia del parament. Font: Pròpia 

 

- Sostres balcons: S’observen fissures i bufats del material de revestiment dels sostres de 
balcons. 
Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i sense risc 
de despreniments. Es realitzaran treballs de reparació per a la seva adequació i evitar 
l’increment en número i dimensió d’aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 
manteniment.  
 
 

 

 
 

Fig 3.15.23. Fotografies del sostre balcons. Font: Pròpia 
 

 
- Ancoratges: Els ancoratges de barana estan provocant el desplaçament i trencament de les 

peces trencaaigües a causa de l'augment de volum originat per l’oxidació del mateix element. 
Es considera Greu ja que pot desprendre’s en qualsevol moment i representa un risc per a les 
persones externes. Per aquest factor s’ha d’instal·lar malles de protecció (el que s’anomena una 
actuació d’urgència). 
 
 
 

 
 

Fig 3.15.24. Fotografies des ancoratges. Font: Pròpia 
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- Trencaaigües: Els trencaaigües perimetrals de balcons de estan separats de la resta del 
paviment i és apreciable que hi ha peces trencades i aixecades. Inclòs és apreciable la 
presència d’herbes.  
Es considera Greu ja que pot desprendre’s en qualsevol moment i representa un risc per a les 
persones externes. Per aquest factor s’ha d’instal·lar malles de protecció (el que s’anomena una 
actuació d’urgència). 
 
 
 

 
 

Fig 3.15.25. Fotografies des trencaaigües. Font: Pròpia 

 
 

- Paviment: Les peces ceràmiques del paviment dels balcons s’estan aixecant. Es considera 
Greu ja que pot desprendre’s en qualsevol moment i provocar humitats per filtració. 

 
 

 
 

Fig 3.15.26. Fotografies del paviment. Font: Pròpia 

 

A Coberta 1 es van trobar deficiències als següents elements: 
 

- Paviment: Les peces ceràmiques s’estan començant a separar i aixecar per les juntes. 
Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat. Es realitzaran 
treballs de reparació per a la seva adequació i evitar l’increment en número i dimensió 
d’aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o manteniment.  
 

 

 
 

Fig 3.15.27. Fotografies del paviment. Font: Pròpia 

 
 

- Impermeabilització:  La làmina impermeable autoprotegida es troba en mal estat degut a la 
falta de manteniment a les inclemències del temps.  
Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i els pisos 
inferiors no presenten problemes d’humitat. Es realitzaran treballs de reparació per a la seva 
adequació i evitar l’increment en número i dimensió d’aquestes patologies en futurs treballs de 
rehabilitació i/o manteniment. 
 
 

 
 

Fig 3.15.28. Fotografies de la impermeabilització. Font: Pròpia 
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- Embornals: És apreciable que alguns dels embornals no disposen d’element de protecció. Es 
recomana la seva instal·lació per evitar l’entrada a l’embornal de sòlid que puguin obturar el 
baixant. Es recomana fer un manteniment periòdic, una neteja d’aquesta zona, per evitar 
l’acumulació de brutícia i l’aparició de plantes. 

 

 
 

Fig 3.15.29. Fotografies dels embornals. Font: Pròpia 
 
 

A Pati 2 es van trobar deficiències als següents elements: 
 

- Baixants de fibrociment: El Pati 2 conté baixants de fibrociment. El fibrociment és una barreja 
de ciment pòrtland i amiant (també anomenat asbest). Quan aquest tipus de fibrociment està en 
bon estat, no és perillós per a la salut. 
 
En canvi, quan es trenca o es desgasta es poden alliberar fibres d'amiant a l'entorn, ser 
respirades i introduir-se al pulmó, amb el risc de produir diverses malalties amb el pas del 
temps, les més greus de les quals són el càncer de pulmó, l'asbestosi i la mesotelioma (un altre 
tipus de càncer). 
 
Les fibres també es poden adherir a la roba i desprendre's més endavant, la qual cosa podria 
estendre el risc de contaminació. Per tant, si sospitem que un objecte pot contenir fibrociment 
amb amiant, no s'ha de trencar MAI per evitar riscos innecessaris. Actualment aquests baixants 
no presenten cap perill però es recomana realitzar un manteniment periòdic d'aquest element 
per comprovar el seu estat. En cas d'estar trencat es recomana la immediata substitució amb 
empresa especialitzada i adscrita al RERA. 

 

 

 
Fig 3.15.30. Fotografies de baixants de fibrociment. Font: Pròpia 

 

A Pati 3 es van trobar deficiències als següents elements: 
 

- Baixants de fibrociment: El Pati 3 conté baixants de fibrociment. El fibrociment és una barreja 
de ciment pòrtland i amiant (també anomenat asbest). Quan aquest tipus de fibrociment està en 
bon estat, no és perillós per a la salut. 
 
En canvi, quan es trenca o es desgasta es poden alliberar fibres d'amiant a l'entorn, ser 
respirades i introduir-se al pulmó, amb el risc de produir diverses malalties amb el pas del 
temps, les més greus de les quals són el càncer de pulmó, l'asbestosi i la mesotelioma (un altre 
tipus de càncer). 
 
Les fibres també es poden adherir a la roba i desprendre's més endavant, la qual cosa podria 
estendre el risc de contaminació. Per tant, si sospitem que un objecte pot contenir fibrociment 
amb amiant, no s'ha de trencar MAI per evitar riscos innecessaris. Actualment aquests baixants 
no presenten cap perill però es recomana realitzar un manteniment periòdic d'aquest element 
per comprovar el seu estat. En cas d'estar trencat es recomana la immediata substitució amb 
empresa especialitzada i adscrita al RERA. 

 
 

 
 

Fig 3.15.31. Fotografies de baixants de fibrociment. Font: Pròpia 
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A l’escala comunitària es van trobar deficiències als següents elements: 
 

- Paraments verticals: S’observen fissures als paraments verticals de l’escala comunitària. 
Actualment i amb data de l’any 2011 (any d’instal·lació de l’ascensor) hi ha col·locats diversos 
testimonis de guix que com es pot apreciar a les fotografies adjuntes estan intactes, per tant es 
considera que aquestes fissures estan inactives i per tant la finca no presenta problemes a nivell 
estructural. 
 

 
 

Fig 3.15.32. Fotografies de paraments verticals. Font: Pròpia 

 
 

A l’habitatge 3r 4ª es van trobar deficiències als següents elements: 
 

- Parament vertical: S’han detectat humitats de condensació a l’habitatge 3r 4ª 
 
 
 

 

 
Fig 3.15.33. Fotografies de parament vertical. Font: Pròpia 

 
 
L’estat general de l’edifici segons les deficiències detectades és el següent: “Amb deficiències greus”, 
per tant es pot deduir que a l’hora d’entregar a la Generalitat, la Sol·licitud del Certificat d’Aptitud 
(S’adjunta Sol·licitud a l’Annex 2.1: Sol·licitud Certificat d’aptitud ITE Pintor Pradilla 29-33), esdevindrà 
“no Apte” fins que no s’esmenin les deficiències existents. Un cop s’esmenen, s’entrega a la Generalitat 
el CFO conforme s’han esmenat les deficiències, i s’obté el Certificat d’Aptitud de l’Edifici. 

El tret diferenciador respecte altres empreses és que a l’hora de l’entrega del certificat d’aptitud de 
l’edifici, ho fem mitjançant una capsa on hi afegim l’Informe de l’ITE, El Manual d’Ús i Manteniment de 
l’Edifici, i un Annex on s’indiquen els subsistemes i el període de temps en el qual s’hauran d’esmenar 
les deficiències (en el cas que no sigui “Apte”). També s’indica el període de temps que faltarà per 
realitzar el manteniment dels subsistemes que ho requereixin (en cas que sigui “Apte”). 
 

3.15.1  Llibre de manteniment 
 
El llibre de manteniment de l’edifici es fa, per d’ajudar a que els propietaris tinguin unes nocions 
bàsiques dels materials que composen l’edifici i la manera de realitzar el manteniment. 
 
El llibre de manteniment es realitza amb el programa informàtic Clau 2000 v.06. 
 
Dades d’identificació: 
 
S’omplen les dades de l’edifici (Adreça, Municipi, codi postal, número de referencia cadastral) i el NIF 
del promotor (en aquest cas seria la comunitat de propietaris) 
 
Descripció constructiva de l’edifici: 
 
Es descriuen Estructura, tancaments exteriors, coberta, tancaments i acabats interiors, instal·lacions de 
subministrament i equipaments. 
 
Estructura: 
 

- Estructura Vertical: Dades que es troben a l’apartat 03 de la descripció del sistema estructural a 
l’Informe de l’ITE realitzat prèviament. 
 

 
Fig 3.15.1.1. Apartat 3 de l’informe de l’ITE. Font: Pròpia 

 
 

- Estructura Horitzontal: Dades que es troben a l’apartat 03 de la descripció del sistema 
estructural a l’Informe de l’ITE realitzat prèviament. 
 

 
Fig 3.15.1.2. Apartat 3 de l’informe de l’ITE. Font: Pròpia 
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Tancaments Exteriors: 
 

- Tancaments de Façana: Es troba a l’apartat 02 de l’Informe de l’ITE (Descripció del sistema 
envoltant), on s’indica la descripció del material (en aquest cas de maó ceràmic, indistintament 
si és massís o perforat, ja que a simple vista no es pot deduïr) de totes les façanes de l’edifici. 

 
 

 
 

Fig 3.15.1.3. Apartat 2 de l’informe de l’ITE. Font: Pròpia 

 
 
 

- Acabats de Façana: Es troba a l’apartat 02 de l’Informe de l’ITE (Descripció del sistema 
envoltant), on s’indica els acabats de les façanes que composen l’edifici.  
 

 
 

Fig 3.15.1.4. Apartat 2 de l’informe de l’ITE. Font: Pròpia 
 

 
 

- Parets Mitgeres vistes: Es troba a l’apartar 02 de l’informe de l’ITE (Descripció del sistema 
envoltant, al subapartat de mitgeres). Aquí s’ha d’indicar les característiques de l’envà pluvial, si 
tenen. En aquest hi ha envà pluvial a la mitgera 4. 

 

 
 

Fig 3.15.1.5. Apartat 2 de l’informe de l’ITE. Font: Pròpia 

 
 

- Balcons ampits i llindes: S’ha d’indicar les característiques dels materials que s’observen a 
simple vista. Els balcons (en aquest cas soleres ancorades amb biguetes de formigó armat), 
ampits (ceràmics) i llindes (No es veu a simple vista, podria ser ceràmic o d’acer). 

 
 

- Finestres, baranes, reixes i persianes de façana: S’ha d’indicar les característiques dels 
materials que s’observen a simple vista. Les finestres (es sol posar tots els tipus de materials 
com la fusta, acer, alumini, PVC, ja que els propietaris poden canviar la fusteria amb el pas del 
temps), baranes (de ferro), persianes (enrotllables de PVC, alumini i fusta, per la mateixa raó 
que la fusteria) i reixes (Ferro). També es fa el mateix amb els acabats de finestres i els vidres 
que composen les finestres. 
 

Coberta: 
 

- Coberta plana: Es troba a l’apartat 02 de l’informe de l’ITE (Descripció del sistema envoltant, al 
subapartat de Coberta). Aquí s’ha d’indicar el que a simple vista es pot veure que és la tipologia 
(plana i intransitable) i l’acabat (enrajolada).  

 

 
 

Fig 3.15.1.6. Apartat 2 de l’informe de l’ITE. Font: Pròpia 

 
 
 

- Lluernes i Claraboies: Es troba a l’apartat 02 de l’informe de l’ITE (Descripció del sistema 
envoltant, al subapartat de Patis). Aquí s’ha d’indicar els materials que conformen les lluernes i 
claraboies existents.  

 
 

 
 

Fig 3.15.1.7. Apartat 2 de l’informe de l’ITE. Font: Pròpia 

 
Tancaments i acabats interiors: 
 

- Envans de distribució i cel rasos: S’ha de determinar els materials que a simple vista s’aprecien 
a la visita. Envans (de ceràmica) i cel rasos (Fibres, plaques de guix, fusta i metàl·lics). Passa el 
mateix que a la fusteria, es sol posar tots els tipus de materials per que els propietaris poden 
canviar-ho amb el pas del temps 

 
- Revestiments verticals i horitzontals: S’ha de determinar els materials que a simple vista 

s’aprecien a la visita. Els trets característics pels envans verticals (enguixat i arrebossat), i els 
sostres (enguixat). En l’aspecte d’acabats es torna a aplicar la metodologia de la fusteria 
(s’escull tots els tipus d’acabats). 
 

- Paviment Sòcols i graons: S’ha de determinar els materials que a simple vista s’aprecien a la 
visita. Al nostre cas, tornem a aplicar la metodologia de la fusteria (s’escull tots els tipus de 
materials).  

 
- Portes i baranes interiors: S’ha de determinar els materials que a simple vista s’aprecien a la 

visita. Al nostre cas, tornem a aplicar la metodologia de la fusteria (s’escull tots els tipus de 
materials pels bastiments, les fulles i l’acabat). A baranes interiors es refereix a la barana del 
forat d’escala (en aquest cas si que es posa el material existent que es troba a l’apartat 03 de 
l’Informe de l’ITE, al subapartat de l’escala, ja que és un element comú) 
 

 

 
 

Fig 3.15.1.8. Apartat 3  de l’informe de l’ITE. Font: Pròpia 
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Instal·lacions de subministrament: 
 

- Xarxa d’evacuació: Es troba a l’apartat 04 de l’Informe de l’ITE (Descripció dels sistemes 
d’instal·lacions).  

 
 

 
Fig 3.15.1.9. Apartat 04 de l’informe de l’ITE. Font: Pròpia 

 
 

- Xarxa d’aigua sanitària: Es troba a l’apartat 04 de l’Informe de l’ITE (Descripció dels sistemes 
d’instal·lacions). 

 

 
 

Fig 3.15.1.10. Apartat 04 de l’informe de l’ITE. Font: Pròpia 

 
 

- Xarxa d’electricitat: Si serveix a locals comercials (en aquest cas NO). 
 

- Xarxa de gas: Es troba a l’apartat 04 de l’Informe de l’ITE (Descripció dels sistemes 
d’instal·lacions, a l’informe de l’ITE no surt el material, però s’ha de posar al llibre de 
manteniment. En aquest cas la instal·lació de gas és de coure). Aparells en servei (Fogons, 
escalfador instantani Forn i caldera de calefacció). 
 

 
Fig 3.15.1.11. Apartat 04 de l’informe de l’ITE. Font: Pròpia 

 
- Telecomunicacions: Aquí es posen les bàsiques (telefonia bàsica, Antena de TV i porter 

electrònic).  

Equipaments: 
 

- Aparells elevadors: Es troba a l’apartat 04 de l’Informe de l’ITE (Descripció dels sistemes 
d’instal·lacions) A l’informe de l’ITE no surt el núm. d’ascensors, ni la càrrega màxima, ni el núm. 
de plantes en servei, ni el núm. màxim de persones (en aquest cas, i per ordre, 1 ascensor, 300 
Kg, 10 plantes en servei i 4 persones com a màxim de càrrega). 

 

 
Fig 3.15.1.12. Apartat 04 de l’informe de l’ITE. Font: Pròpia 

 
- Cuines i banys: Es segueix el mateix esquema que la fusteria. S’esculleixen totes les opcions ja 

que cadascú pot variar aquesta estància de la seva vivenda al seu criteri. 
 
Un cop omplerts tots els materials que conformen l’edifici d’estudi, es genera un arxiu Word, i esdevé el 
Llibre de Manteniment de l’Edifici (S’adjunta Llibre de Manteniment de l’edifici a l’Annex 2.2: Manual 
d’us i Manteniment de l’edifici). 
 
Encara que s’hauria de posar específicament els materials exactes (referent a l’interior de les 
vivendes), com es fa a títol personal per tal d’ajudar, es posen dintre d’una lògica, tot tipus d’opcions 
que puguin afavorir als propietaris a tenir un coneixement sobre el control de manteniment dels 
elements que els envolten. 
 
 
 

 
 

Fig 3.15.1.13. Capsa final que se li entrega al client. Font: Pròpia 
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4 TRAÇABILITAT DELS PROJECTES TÈCNICS 
 
En aquest apartat explicaré com realitzar els diferents projectes tècnics segons el tipus d’obra que 
s’hagi de realitzar per tal  aconseguir l’informe d’idoneïtat Tècnica i la llicència d’obres. 
 
L’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres es va publicar en el 
BOPB el dia 25 de març de 2011, i va entrar en vigor el dia 1 d’Octubre de 2011. 
 
Aquesta Ordenança, aplicable a totes les obres que es realitzin a la ciutat de Barcelona, té com a 
finalitat establir els diferents règims d’intervenció administrativa i regular llur procediment que haurà de 
ser obligatòriament electrònic en les tramitacions amb els professionals i els tècnics, que podran 
gestionar de forma totalment telemàtica, les corresponents sol·licituds. 
 
Les obres que l’Ajuntament duu a terme en nom propi o mitjançant les entitats que tenen la 
consideració de medi propi o servei tècnic, no estan subjectes a cap dels procediments regulats en 
aquesta Ordenança. Tampoc estan sotmeses les obres que la legislació sectorial exclou dels actes 
d’intervenció municipal prèvia. 
 

4.1 Com es classifiquen les Obres 
 
Les obres es classifiquen, als efectes d’aquesta Ordenança, en obres majors (regim de Llicència) i 
obres menors. 
 
Les obres menors es subdivideix en 3 tipus: Tipus I i Tipus II (règim de comunicació) i tipus III (règim 
d’assebentat). 
 
Les Obres del TIPUS I, corresponen a Obres de Comunicat DIFERIT. 
Les Obres del TIPUS II, corresponen a Obres de comunicat IMMEDIAT. 
Les Obres del TIPUS III, corresponen a un ASSABENTAT. 
 
 
CLASSIFICACIÓ de la Obra i Règims d’intervenció 

O
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Construcció i edificació de nova planta 

Gran rehabilitació 

Increment de volum o sostre edificable sense intervenció global en els fonament o l’estructura 
de l’edifici 
Consolidació, reforma o rehabilitació, que comporti una intervenció global en els fonaments o 
l’estructura de l’edifici 
Reforma o rehabilitació amb canvi de l’és principal de l’edifici 

Obres que comportin la creació de nous habitatges 

Consolidació, reforma, rehabilitació o actuacions en façanes d’edificis catalogats d’interès 
nacional (A), d’interès local (B) o d’edificis protegits urbanísticament (C), llevat, en tots els 
casos, de les obres ordinàries de conservació o reparació menor 

Obres per a la instal·lació d’ascensor en l’exterior de l’edifici 

Demolició parcial d’edificis catalogats d’interès nacional (A) o d’interès local (B); demolició total 
o parcial d’edificis urbanísticament protegits (C), d’edificis urbanísticament considerats de nivell 
D i d’edificis integrats en conjunts protegits 
Construccions prefabricades 
Moviments de terres < 1m (buidat, excavacions i rebaix, terraplenament) 

Obres d’urbanització en terrenys privats d’ús públic 

Obertura, modificació i pavimentació de camins 

Construcció de piscines i les seves edificacions auxiliars 
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S
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Reforma o rehabilitació de l’edifici que afecti parcialment l’estructura, 
sense canvi de l’ús principal 
Consolidació de l’edifici amb intervenció parcial en l’estructura 
Demolició d’edificis  

Obres per a la instal·lació d’ascensor en l’interior de l’edifici 

Construccions auxiliars de menys de 15 m2 de superfície, definides a 
l’article 253.1 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, 
llevat les piscines 
Obres de reforma interior en dos o més habitatges d’un edifici 

Obres de divisió de locals en planta baixa 

Instal·lació de marquesines 

Instal·lació de grues de construcció a la via pública 

Instal·lació de muntacàrregues de construcció a la via pública 

Obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis urbanísticament 
considerats de nivell D i els integrats en conjunts protegits, no subjectes 
a llicència d’obra major, llevat les obres de conservació o reparació 
menor 
Obres de conservació o reparació menor dels edificis catalogats d’interès 
nacional (A) o d’interès local (B) 
Construcció o modificació de murs perimetrals 

Actuacions en jardins i solars que impliquin tala d’arbrat 

Reforma interior d’un local, habitatge o espai comú, que modifiqui la 
distribució sense afectar l’estructura de l’edifici La reforma simultània o 
successiva d’habitatges d’un edifici que formi part d’una mateixa 
promoció o actuació està subjecta a règim de llicència d’obra o de 
comunicació d’obra menor tipus I, segons escaigui 
Canvi d’ús de locals *NOTA 

Intervenció en la distribució, l’estructura o la façana d’un habitatge 
unifamiliar sense increment de volum o sostre ni canvi d’ús 
Reforma amb modificació del nombre de departaments o unitats 
funcionals, no destinats a habitatge, sense canviar-ne l’ús 
Obres ordinàries de conservació o reparació menor dels edificis protegits 
urbanísticament (C), sempre que les obres no afectin els elements 
identificats com a objecte de protecció 
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Obres de reforma que afectin o modifiquin puntualment l’estructura de 
l’edifici, no sotmeses a llicència o comunicació d’obra menor tipus I 

Restauració, modificació o reparació de façanes, elements sortints, 
mitgeres, patis i terrats, coberts i murs perimetrals que no afectin edificis 
catalogats (A i B), edificis protegits urbanísticament (C) o edificis 
urbanísticament considerats de nivell D 
Instal·lació d’elements identificadors de locals: rètols, tendals i els altres 
previstos a les ordenances 
Construcció de tanques de solar 

Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes 

Grues de construcció que no afectin la via pública 

Obres necessàries per a les instal·lacions d’infraestructures comunes de 
telecomunicacions en l’edifici 
Obres auxiliars de la construcció (tanques de protecció d’obra, ponts, 
bastides i similars) que s’ajustin a les condicions generals d’ocupació de 
la via pública 
Execució de cales, pous, sondejos i barraques provisionals d’obres, quan 
no s’hagi atorgat llicència d’obra 
Realització de treballs d’anivellament que no alterin en algun punt, en 
més d’un metre, les cotes naturals del terreny, ni tinguin transcendència 
per a l’amidament de l’altura reguladora de l’edifici 
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t Obres a l’interior dels habitatges, locals, vestíbuls i escales comunitàries 

que no modifiquin la distribució, l’estructura o la façana, en edificis que 
no estiguin catalogats (A i B), protegits urbanísticament (C) o 
urbanísticament considerats de nivell D 
Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin 
tala d’arbrat 

 
Taula 4.1.1. Taula resum de la classificació de l’Obra i Règims d’intervenció Font: Documents del CAATEEB 

 
*Nota: 
Per poder informar d’obres per canvis d’ús de locals. Als qüestionaris de l’aplicatiu de l’Ajuntament s’hi 
ha d’informar les següents actuacions: 
 

- Qüestionari 1: Un habitatge o local 
- Qüestionari 2: Canvi d’ús urbanístic o increment d’entitats 
- Qüestionari 3: Canvi d’ús urbanístic no destinat a habitatge o increment del nombre d’entitats no 

destinades a habitatge. Provinents d’una entitat destinada a habitatge 
 
Això sortirà al full de resum de la consulta prèvia com a “Inclou les obres de reforma, manteniment o 
modificant el nombre de locals o entitats, modificant-ne l’ús, sempre que no sigui per habitatge. 

4.2 Atorgament del permís administratiu 
 
Obres Majors 
 
L’ajuntament, ha de resoldre l’atorgament de la Llicència d’Obres majors, en els terminis màxims 
següents: 
 

- 2 mesos, en procediment general 

- 3 mesos, en procediments en que ha d’emetre informe perceptiu el Servei competent en matèria 
de prevenció i extinció d’incendis (SPEIS). 

- 3 mesos, en procediments que afectin a bens del patrimoni arquitectònic historicoartístic, en que 
ha d’emetre Informe perceptiu de Patrimoni. 

 
Els terminis d’inici i d’execució de les Obres, seran establerts a proposta de la persona interessada. 
El termini per Iniciar les Obres, no superior a 1 any. 
El termini per concloure les Obres, no serà superior a 3 anys (excepte en els casos degudament 
justificants). 
 
Obres Menors Tipus I 
 
L’Ajuntament, té el termini d’1 mes per a verificar la documentació una vegada notificada l’admissió del 
comunicat o bé, notificar motius d’inadequació a la legalitat de les Obres projectades. 
Transcorregut aquest termini sense rebre cap modificació per part de l’Ajuntament relativa a la seva 
comunicació, la persona interessada està habilitada per a iniciar les obres definides al projecte. 
 
En qualsevol cas, abans d’iniciar el còmput de 30 dies s’ha d’haver fet el pagament de la quota de la 
seva liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, haver constituït les 
garanties o dipòsits exigits per la legislació, i haver liquidat les taxes municipals. Fins que no s’han 
liquidat tots els pagaments i garanties, no es considera emès el Comunicat. Les obres hauran de 
concloure en un termini de 6 mesos a comptar des de la data d’iniciar assenyalada per a la persona 
interessada i que no podrà ultrapassar els 3 mesos des de la seva habilitació. 
 
Obres Menors del Tipus II 
 
Les obres es podran iniciar l’endemà de la presentació de la documentació, una vegada fet el 
pagament dels impostos i les taxes corresponent. 
 
Les obres hauran de concloure en un termini de 6 mesos des de la data en que s’inicien. En cas 
contrari s’haurà de sol·licitar una pròrroga abans d’esgotar el termini. 
 
Obres del Tipus III 
 
Les obres es poden iniciar una vegada presentada la comunicació en el registre municipal 
(presencialment o a través dels mitjans electrònics establerts), sense necessitat d’aportar 
documentació. 
 
Les obres hauran de concloure en un termini de 3 mesos a comptar des de l’endemà de la 
comunicació. Una vegada hagi transcorregut aquest termini i les obres no s’hagin acabat, s’haurà de fer 
una nova comunicació. 
 

4.3 Què es l’informe d’idoneïtat Tècnica 
 
L’informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) té per objecte verificar que el Projecte i la Documentació Tècnica, 
compleixen els requisits d’integritat documental, suficiència i idoneïtat. Així mateix, ha d’acreditar el 
compliment dels paràmetres normatius reflectits en el Conveni signat entre el CAATEEB i l’Ajuntament. 
Els paràmetres recullen condicions i normatives de seguretat, en especial en matèria de prevenció 
d’incendis, accessibilitat i habitabilitat. 
 
El contingut i el model d’Informe d’Idoneïtat Tècnica, s’aprova per Decret d’Alcaldia. 
 
La vigència de l’IIT, és de 3 mesos des de la data de la seva emissió. 
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Les Obres que requereixen de l’IIT són les següents: 
 

- Obres Majors. Les sotmeses a règim de Llicència. 
- Obres Menors Tipus I. Les sotmeses a règim de comunicació Diferit. 
- Obres Menors tipus II. Les sotmeses a règim de comunicació Immediat. 

 
Ni les actuacions d’urgència ni les Obres Tipus III, les sotmeses a assabentat, no requereixen de l’IIT 
 
Les Obres d’urgència són les obres concretes que s’han d’executar amb caràcter urgent i immediat per 
tal d’evitar danys a les persones o a les coses (apuntalaments interiors, sistemes de protecció de 
façanes...). 
Aquestes obres no poden esperar fins a la tramitació de la corresponent llicència o comunicació, i per 
això, poden ser realitzades immediatament per a la persona interessada, amb la direcció tècnica 
competent. 
 
Cal presentar a l’Ajuntament simultàniament, una declaració responsable de la persona promotora de 
l’actuació i de la direcció tècnica on es justifiqui que concorren aquestes circumstàncies, i la descripció 
de les obres, amb el compromís de presentar, en el termini de 15 dies, el Projecte Tècnic o la 
Documentació Tècnica, corresponent a la reparació 
 
Per tramitar una Obra d’urgència, es pot fer a través del Portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, 
on ens demanarà un número de visat/registre de l’assumeix, del col·legi professional corresponent. 
 
El visat col·legiat obligatori (dels treballs i documentació que es presenta a l’Ajuntament), és exigible en 
els casos que exigeix el Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost: 
 

- Projectes d’execució d’edificació d’obres incloses dins de l’àmbit de la LOE 
- Certificats de final d’obra (CFO) (S’adjunta CFO a l’Annex 3: CFO Tipus) d’edificació d’obres 

incloses dins de l’àmbit de la LOE. amb l’annex a) de modificacions de projecte i l’annex b) de la 
relació de controls realitzats i els seus resultats, previstos en el CTE. 

- Projectes de legalització d’edificació i els certificats de final d’obra corresponents. 
- Projectes d’enderroc d’edificacions, que no utilitzin explosius. 

 
Els documents oficials dels Col·legis professionals corresponents al full d’assumeix (ASS) de la direcció 
d’obra, de la direcció de l’execució de l’obra, de la permanència en l’obra, de les bastides o dels mitjans 
auxiliars, de les grues o muntacàrregues i de la coordinació de seguretat i salut (COR), amb visat 
col·legial voluntari, tenen el caràcter de declaracions responsables als efectes del que preveu 
l’Ordenança i la documentació dels annexos. 
 
El tècnic que dirigeix l’execució de les obres, ha de comunicar directament a l’Ajuntament la seva 
renúncia a la direcció. El col·legi recomana que el tècnic presenti la seva renuncia de forma presencial. 
La persona titular de la Llicència, ha de designar la nova direcció tècnica i posar-ho en coneixement de 
l’Ajuntament. Fins aquest moment, les obres romandran suspeses. 
 
El canvi d’empresa encarregada de les obres, s’ha de posat en coneixement de l’Ajuntament, amb 
l’assabentat degudament signat per la persona que dirigeix les obres. 
 

4.4 Sobre l’Informe Previ de Patrimoni 
 
El promotor o el projectista, d’una intervenció que afecti a un bé del patrimoni arquitectònic 
historicoartístic de nivell A, B, C, o a edificis urbanísticament considerats de nivell D, inclosos els que 
pertanyen a Conjunts, Entorns i Sector  Protegits, poden formular consulta prèvia als Serveis de 
Patrimoni, per sol·licitar el corresponent “Informe Previ de Patrimoni”. 
 

La sol·licitud de “l’Informe Previ de Patrimoni”, ha d’anar acompanyada de la següent documentació: 
 
La documentació que cal aportar als Serveis de Patrimoni per a les actuacions sotmeses a règim de 
comunicació són: 
 

- Aixecament planimètric de la zona d’actuació. 
- Reportatge fotogràfic suficient. 
- Memòria explicativa de les obres que s’executaran i de les tècniques que s’empraran. 
- En la consulta prèvia preceptiva en relació amb els edificis urbanísticament considerats de nivell 

D del districte de Ciutat Vella, cal incloure, a més, la documentació demostrativa de les cates o 
proves realitzades. 

 
I ara per sol·licitar el comunicat es podrà presentar o bé l’Informe Previ de Patrimoni o bé la 
Documentació Complementària. Excepte en els casos dels edificis considerats de nivell D de Ciutat 
Vella anteriors a 1950, en els quals és obligatori presentar l’Informe Previ de Patrimoni. 
La documentació complementaria haurà de contenir: 
 

- Aixecament planimètric de la zona d’actuació 
- Reportatge fotogràfic suficient. 
- Memòria explicativa de les obres que s’executaran i de les tècniques que s’empraran. 
- Notícies històriques sobre l’emplaçament  
- Noticies històriques sobre l’edifici: antecedents, reculls sobre l’edifici i la seva evolució 

(documentació històrica, imatge, declaracions administratives, explicació de les tècniques 
constructives i materials emprats, usos i d’altres). 

- Aixecament de l’estat actual (planimètric i fotogràfic). 
- Resum on quedi clara l’evolució de l’edificació fins a l’estat actual. 
- Valoració de l’edificació des del punt de vista historicoartístic i patrimonial. 

 
En el termini d’1 mes (des de que es presenta la documentació complerta), els serveis de Patrimoni 
han d’emetre un “l’Informe Previ de Patrimoni”, que s’ha de pronunciar sobre l’adequació o inadequació 
de la intervenció proposada amb les condicions corresponents. 
 
L’Informe Previ de Patrimoni, ha d’indicar necessàriament: 
 

- Si és Favorable a la concessió de la Llicència o Comunicat. 
- Si és Favorable amb condicions. En aquest cas, ha d’expressar les condicions imposades en els 

termes previstos a l’article 25.5 a (Incorporació d’esmenes no substancials al projecte o a la 
documentació, bé abans de l’inici de les obres, bé abans de presentar la corresponent 
comunicació de primera ocupació). 

- Si és Desfavorable, cas en què ha d’exposar els motius de denegació. 
 
Per a les sol·licituds de Llicències s’ha de presentar la Documentació complementària que indica la 
consulta prèvia, independentment que s’aporti l’Informe favorable de patrimoni. 
 

4.5 Sobre l’informe en matèria de Prevenció i extinció d’incendis (SPEIS) 
 
L’ORCPI/08 estableix un informe preceptiu del S.P.E.I.S. (Servei de prevenció, extinció d’incendis i 
salvament), en els tràmits dels expedients de sol·licitud de les llicències municipals d’obres i/o 
activitats. Podeu consultar l’enllaç de l’apartat 3.6 d’aquest DG per veure en quins supòsits és 
necessària l’emissió d’aquest informe. 
 
L’informe perceptiu en matèria de prevenció i extinció d’incendis, ha d’indicar necessàriament: 
 

- Si és Favorable a la concessió de la Llicència o Comunicat. 
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- Si és Favorable amb condicions. En aquest cas, ha d’expressar les condicions imposades en els 
termes previstos a l’article 25.5 a (incorporació d’esmenes no substancials al projecte o a la 
documentació, bé abans de l’inici de les obres, bé abans de presentar la corresponent 
comunicació de primera ocupació). 

- Si és Desfavorable, cas en què ha d’exposar els motius de denegació. 
 

4.6 Elaborar el Projecte Tècnic 
 
Per saber el tipus de projecte que hem d’elaborar, s’ha de fer una Consulta Prèvia a la web de 
l’Ajuntament de Barcelona, on omplirem les dades de l’edifici on actuarem (situació, tipus d’obra que es 
realitzarà i elements auxiliars que s’utilitzarà per portar a terme l’obra. Mitjançant aquesta consulta 
prèvia, obtindrem la Guia per al Procés d’obtenció del corresponent permís. 
 
Document PAB (Projecte Ajuntament Barcelona) 
 
Apareixen en BLAU, els apartats de la consulta prèvia extreta a través del portal de tràmits de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PROJECTE TÈCNIC 
MEMÒRIA 
IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 
 
L’índex ha de mostrar el contingut del Projecte Tècnic informant de la pàgina on es troba cada apartat. 
 
DD.DADES GENERALS 
DD1 Identificació i objecte del projecte 

- Títol del projecte. 
- Objecte de l’encàrrec. 
- Situació: Núm. de parcel·la, municipi, direcció postal, referència cadastral, etc. 
- Altres 

 
El títol del projecte, hauria de coincidir amb el informat a la portada del propi document. 
La referència cadastral (núm. De 14 dígits en cas d’actuació en els elements comuns de finques i de 20 
dígits en cas d’actuació en habitatges), també és una dada obligatòria. 
 
DD2 Agents del projecte 

- Promotor i Projectista: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal, 
direcció electrònica, telèfon... 

- Altres 
 
En cas que el promotor sigui una societat o una empresa, caldrà informar les dades de contacte del 
representant. S’ha d’informar de totes les dades requerides. La finalitat de l’obtenció d’aquestes dades, 
és poder contactar, en cas de qualsevol requeriment i/o urgència, amb els agents que intervenen en el 
procés. 
 
 
DD3 Relació de documents complementaris, projectes parcials 

- Es relacionen els documents complementaris i projectes parcials, especificant els tècnics 
redactors quan siguin diferents del projectista. 

 
En aquest apartat s’haurà de llistar tota la documentació complementària al projecte en qüestió. En cas 
que els tècnics redactors d’aquesta documentació, siguin diferents del projectista, s’haurà d’indicar qui 
són i quins documents han elaborat. Al ser documents elaborats per un altre tècnic, s’hauran d’adjuntar 
signats manualment com a “annexos al projecte tècnic” dins d’aquest pdf, però sense marcador. 

Per exemple: càlcul d’estructures, estudi cromàtic, etc. 
 
MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
MD1 Informació prèvia: antecedents i condicions de partida 

- Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec. 
- Marc legal indicant que el projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable 

(CTE, altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local. 
- Preexistències e informacions prèvies. 

 
En aquest apartat s’hauran de descriure els motius que han generat la redacció del Projecte 
Tècnic/Documentació Tècnica, així com aquells condicionants o informacions prèvies que es vulguin 
ressaltar.  
S’haurà d’anunciar que les actuacions descrites al present projecte tècnic s’adeqüen a la normativa 
urbanística i d’edificació aplicable (CTE, OME, OMR i altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, 
autonòmic i local. 
 
MD 2 Descripció del projecte 
2.1 Descripció general de l’edifici. 
2.2 Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars. 
2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació. 

- Descripció e identificació. 
- Superfície d’actuació. 

2.4 Classificació de l’activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control ambiental 
(només per no habitatges). 
 
A l’apartat 2.1, s’ha de descriure de manera general l’edifici objecte de la intervenció (número de 
plantes, entitats per planta, any de construcció, tipologia constructiva, etc...). 
A l’apartat 2.2, caldrà descriure les obres a dur a terme, informant, si s’escau, dels mitjans auxiliars a 
utilitzar. 
A l’apartat 2.3 caldrà informar de la zona on s’actua així com la superfície d’actuació (m2). Aquesta 
superfície d’actuació, en cas de visar o registrar, haurà de coincidir amb la superfície informada a 
l’Oficina Virtual del CAATEEB. En el cas d’enderroc d’edificis, el que s’haurà d’informar, tant en aquest 
apartat, com a l’Oficina Virtual, es el volum (m3). 
En cas d’actuar en no habitatges, haureu de completar l’apartat 2.4, informant del codi de l’activitat a 
desenvolupar en l’objecte de l’actuació. També s’haurà d’informar, si s’escau, de l’activitat existent a 
l’actualitat. 
Segons les actuacions a realitzar pot ser que la consulta prèvia no generi el punt 2.4 Classificació de 
l’activitat a desenvolupar segons La Llei de prevenció i control ambiental (només per a no habitatges). 
 
MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 

- Segons el tipus d’intervenció, caldrà definir i justificar els requisits que –bé per normativa o bé 
derivats de l’encàrrec- són d’aplicació al projecte. 

- Utilització (Ús), Accessibilitat, Seguretat d’utilitzar, Seguretat en cas d’incendi, Salubritat, 
Protecció contra el soroll... 

- Si escau, s’indicaran aquells requisits –no obligatoris- que s’adoptin per tal d’aconseguir una 
millora i major adequació, tenint com a referència la normativa vigent. 

- Si escau, s’indicaran justificació per part del tècnic de no disminució de les mesures de 
seguretat existents abans de la reforma o justificació del compliment DB. 

- Si escau, s’indicaran aquells pactes especials als quals s’ha arribat amb S.P.E.I.S. que van més 
enllà de la normativa, amb la data i persona de referència de S.P.E.I.S. 

 
S’haurà de justificar tota aquella normativa que sigui d’aplicació segons la intervenció. Si amb la nostra 
actuació no modifiquem cap de les condicions imposades per la normativa d’aplicació, s’haurà de 
justificar com a mínim que no es disminueixen les mesures de seguretat existents abans de la reforma. 
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Al CTE trobem el següent: “En les obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB ha 
d’aplicar-se als elements de l’edifici modificats per la reforma, sempre que això suposi una major 
adequació a les condicions de seguretat establertes en aquest DB”. 
 
Es cas de realitzar un canvi d’ús, s’haurà de justificar el 100% de l’entitat, tant si s’intervé com si no. 
 
Per a actuacions a habitatges, s’ha de justificar el compliment del Decret 141/2012 referent a 
l’habitabilitat. Per habitatges usats, s’han de complir els paràmetres continguts en l’annex 2 o 4 del 
Decret, depenent de la intervenció. 
 
Relació de paràmetres a comprovar segons normativa d’aplicació 
 
Condicions referides a: Normatives de referència 

I. ÚS 

1. HABITATGES Condicions mínimes d’habitabilitat D141/2012. 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació 
(condicions d’habitabilitat) 

2. LOCALS I ALTRES 
NO HABITATGES 

Ordenances Metropolitanes d’Edificació 
(condicions d’habitabilitat)  

II. ACCESSIBILITAT 
1. LOCALS I ALTRES 

NO HABITATGES 
Codi d’accessibilitat de Catalunya (D135/1995). 
CTE DB SUA Seguretat d’utilització i 
accessibilitat. 

III. SEGURETAT 

1. CONTRA INCENDIS CTE DB SI Seguretat contra incendis. 
Ordenança reguladora de les condicions de 
protecció contra incendis (BOP 5-4-2008). 
RD 2267/2004 “reglamento de Seguridad contra 
incendios en los edificios Industriales” RSCIEI. 

2. D’UTILITZACIÓ CTE DB SUA Seguretat d’utilització i 
accessibilitat. 

 
Taula 4.6.1. Taula resum aplicació de la normativa. Font: Documents del CAATEEB 

 
Des del CAATEEB únicament es revisen els paràmetres referents a la normativa de l’annex 2 del 
Conveni signat entre el Col·legi i l’Ajuntament. 
 
Segons les actuacions a realitzar pot ser que la consulta prèvia no generi l’apartat MD3. En cas que no 
es generi aquest apartat s’haurà de justificar tota aquella normativa que sigui d’aplicació segons la 
intervenció a l’apartat MD1 a continuació del punt Marc Legal. Si amb la nostra actuació no modifiquem 
cap de les condicions imposades per la normativa d’aplicació, s’haurà de justificar com a mínim que no 
es disminueixen les mesures de seguretat existents abans de la reforma. 
 
MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici 
Genèric: 
Es detallaran les obres i instal·lacions objecte de la solució, desenvolupant els sistemes constructius 
afectats (treballs previs, sustentació, estructura, envoltant i acabats exteriors, compartimentació interior 
i acabats interiors, condicionaments, instal·lacions i serveis...) 
 
Es tracta de desenvolupar l’apartat MD2, exposant amb detall, les actuacions a dur a terme, 
especificacions tècniques, sistemes constructius afectats, etc... 
 
Segons les actuacions a realitzar pot ser que la consulta prèvia no generi l’apartat MD4. En cas que no 
es generi aquest apartat es detallaran les obres objecte de la solució al punt “2.1 Descripció general de 
l’edifici” de l’apartat “MD2 Descripció del projecte”. 
 
Complementaris: segons el tipus d’intervencions 

- Modificacions que afectin a l’estructura (Art 128 OME i Art 37.3 de l’ordenança) 

- Definir el tipus estructural previst, geometria global, llums previstes, materials. 
- Estudi de càrregues en l’estructura existent abans de l’ampliació o reforma projectada. 
- Estudi de càrregues resultants de l’ampliació o reforma. 
- Descripció dels apuntalaments que s’hagin de verificar en l’execució de les obres amb expressió 

dels seus càlculs respectius i programa de coordinació dels treballs. 
 
En aquest punt trobarem les informacions referents a l’estructura. Tal i com s’afirma, aportarem els 
estudis de càrregues, la coordinació de treballs, apuntalaments, etc. 
Aquest punt només es generarà a la consulta prèvia en cas d’indicar que amb les actuacions hi ha 
afectació estructural 
 

- Actuacions sobre envoltant i acabats exteriors catalogats o en entorn de protecció. 
- Condicions addicionals quan es tracti d’edificis inclosos en el Catàleg de Protecció. 
- Justificació de la solució proposada en el projecte que inclogui una valoració dels elements 

arquitectònics, estètics i constructius adoptats. 
 
En aquest apartat hem de justificar que es compleixen les possibles exigències marcades pel Servei de 
Patrimoni, en cas d’actuar en elements protegits, i amb Informe Previ del Servei de Patrimoni amb 
condicionants. 
 
Aquest punt només es generarà a la consulta prèvia en cas que l’edifici estigui urbanísticament protegit 
i en un entorn o conjunt protegit. 
 
MN. Normativa aplicable 
MN 1 Edificació 

- Relació de la normativa d’edificació d’aplicació al projecte i que s’ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix. 

- Normativa d’àmbit estatal (CTE i altres reglaments). 
- Normatives d’àmbit autonòmic. 
- Normatives d’àmbit municipal. 

 
MN 2 Altres 

- Relació d’altres normes, reglaments o documents de referència aplicats en el projecte. 
 
Per completar aquest apartat referent a la normativa aplicable, el CAATEEB posa a la nostra disposició 
l’eina “Plecinstant”, una eina que ens ajuda a valorar les normatives que cal omplir segons les obres i la 
documentació a presentar. 
 
La divisió de l’apartat MN. Normativa aplicable en dos subapartats (MN1 Edificació i MN2 Altres) només 
es generarà a la consulta prèvia en cas que l’edifici estigui urbanísticament protegit i en un entorn o 
conjunt protegit. 
Si no es dona aquest supòsit, la consulta prèvia només generarà l’apartat MN Normativa aplicable on 
s’indicarà una relació de la normativa d’edificació d’aplicació al projecte i que s’ha tingut en compte en 
el desenvolupament del mateix. 
 
Tot i que a la consulta prèvia no es sol·licita el plec de condicions (S’adjunta Plec de Condicions a 
l’Annex 4: Plec de condicions Tècniques per als projectes), el Projecte Tècnic ha de contenir-ho 
(segons la Part I annex I del CTE). Recordi que segons la Guia, no s’ha d’afegir marcador per aquest 
apartat. 
 
PR. PRESSUPOST 

- Valoració estimada aproximada de l’execució material de l’obra per capítols. 
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Em de desglossar per capítols, el pressupost de les obres a dur a terme. El valor del PEM informat en 
aquest apartat, haurà de coincidir amb el valor indicat a la nostra consulta prèvia. En cas de visar o 
registrar, aquest valor també haurà de coincidir amb l’informat a l’Oficina Virtual del CAATEEB. 
 
Tot i que a la consulta prèvia no es sol·liciten els amidaments, el Projecte Tècnic ha de contenir-los 
(Pat I annex I del CTE), No s’ha d’afegir marcador per aquest apartat (A marcador em refereixo a 
l’índex del pdf que generaré, vinculat a cada títol del treball). 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
El projecte contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall de les obres. Les 
cotes dels plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica del projecte i la 
justificació de les normatives. 
DG In Índex de la documentació gràfica 
 
Em de crear una relació dels plànols que s’aporten. 
 
DG 0 IMPLANTACIÓ 

- Situació i Emplaçament. Situació a escala 1:2000 i Emplaçament a escala 1:500 o 1:1000. 
- Plànol tret del Punt d’informació cartogràfica (al més un d’ells). 
- Implantació del projecte en relació als principals elements de l’entorn immediat: vies públiques, 

edificacions veïnes, cotes, nord geogràfic. 
- Fotografies de la finca i les contigües. 

 
La consulta prèvia sol·licita indicar el Nord geogràfic i que hi consti un plànol de situació i un 
d’emplaçament i que, almenys un d’ells, sigui un plànol extret del punt d’informació cartogràfica (PIC) a 
les escales referenciades al document de la consulta. (Situació 1/2000 i emplaçament 1/500 i 1/1000). 
Es requereix aquesta documentació gràfica per relacionar els principals elements de l’entorn immediat: 
vies públiques, edificacions veïnes, etc., amb l’edifici objecte d’actuació. 
 
DG A Definició Arquitectònica de la intervenció 
La documentació gràfica corresponent a aquest apartat ha de ser la necessària per a la comprensió 
arquitectònica del projecte i la justificació de normatives (urbanística, ús, accessibilitat, etc.) 
Plantes generals: distribució, ús i cotes. 
Dibuixades a E, 1:20, 1:50 o 1:100 (segons capacitat major o menor de l’edifici) i escala gràfica. 
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte i cotes de justificació de les normatives 
(d’ús, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització i accessibilitat, etc.). 
Quan es tracti d’obres d’ampliació d’edificis o reforma d’edificis existents, es representarà: en traç 
negre el que es conservi o romangui; en traç groc el que hagi de desaparèixer; i en traç vermell l’obra 
nova. 
Planta coberta: informació addicional. 

- Es reflectiran a més: pendents, punts de recollida d’aigües, lluernaris, claraboies, xemeneies, 
recintes d’instal·lacions, maquinària d’aire acondicionat, etc. 

Alçat i seccions generals 
- Dibuixats a E, 1:50 o 1:100 (segons capacitat major o menor de l’edifici) i escala gràfica. 
- Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte, cotes generals per tal de 

comprovar el compliment i justificació dels paràmetres urbanístics i funcionals. 
- Quan es tracti d’obres d’ampliació d’edificis o reforma d’edificis existents, es representarà: en 

traç negre el que es conservi o romangui; en traç groc el que hagi de desaparèixer; i en traç 
vermell l’obra nova. 

 
S’han d’incloure tants plànols en planta, alçat, seccions i detalls constructius, com siguin necessaris per 
a la total comprensió de les actuacions objecte del projecte. Els plànols hauran d’estar acotats. Hauran 
de quedar clares les intervencions proposades, el compliment de la normativa, la zona d’actuació i la 
implantació dels mitjans auxiliars en relació amb l’entorn immediat.  

Quan es tracti d’obres d’ampliació d’edificis o reforma d’edificis existents, es representarà: en traç 
negre el que es conservi o romangui; en traç de color groc el que hagi de desaparèixer; i en traç de 
color vermell, l’obra nova. 
Els plànols hauran d’incloure, a més de l’escala numèrica, l’escala gràfica.  
 
DOCUMENTS ANNEX 
OS 
DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 

- Protecció civil i prevenció en matèria d’ incendis. 
Matèria descriptiva i justificativa i plànols del compliment de la normativa de Seguretat i salut en cas 
d’incendi que li sigui d’aplicació.(CTE-DB-SI i ORCPI/08). 
 
L’ ORCPI/08 estableix un informe preceptiu del S.P.E.I.S (Servei de prevenció, extinció d’incendis i 
salvament), en els tràmits dels expedients de sol·licitud de les llicències municipals d’obres i/o activitats 
en els supòsits següents: 
 

a) Edificis o establiments destinats a l’ús d’habitatges o ús administratiu, si l’alçada d’evacuació és 
superior a 28 m o si la superfície construïda per planta ultrapassa als 1000m2. 

b) Edificis o establiments destinats a ús docent, si l’alçada d’evacuació és superior a 15 m o si la 
superfície construïda ultrapassa els 2.000 m2 construïts o els 300 m2 en el cas de les escoles 
bressol. 

c) Edificis o establiments d’ús sanitari sense hospitalització, si l’alçada d’evacuació és superior a 
15 m o si la superfície per planta és superior a 750 m2 construïts. 

d) Edificis o establiments destinats a ús sanitari amb hospitalització. 
e) Edificis o establiments d’ús industrial, si la superfície total construïda és superior a 1.500 m2.  
f) Edificis o establiments d’ús residencial públic si el nombre de places és superior a 20. 
g) Aparcaments per a vehicles amb una superfície superior a 2.500 m2. 
h) Edificis o establiments destinats a l’ús de teatres i cinemes, bingos, discoteques i similars de 

qualsevol superfície. 
i) Edificis o establiments destinats a ús cultural, esportiu, restauració o edificis o establiments de 

concurrència pública, amb una superfície total construïda superior a 500 m2 no incloses en 
l’apartat “H”. 

j) Edificis o establiments destinats a ús comercial, si la superfície total construïda és superior a 
750 m2 per planta o si en total supera els 2.500 m2 

 
Llicència: Tal i com informa la consulta prèvia corresponent a tràmits de Llicència, caldrà aportar en 
aquests cassos l’annex específic de protecció contra incendis desenvolupats de la norma UNE 157653 
 
Comunicats: En els cassos de comunicats d’obra caldrà aportar la “separata d’incendis” amb el 
contingut exigit a la Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis per tal que el  
CAATEEB realitzi la sol·licitud d’aquest informe preceptiu. 
Aquest informe es requisit indispensable per a la tramitació de l’expedient i el període de revisió 
quedarà interromput fins a la concessió del mateix. 
 

- Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut. 
Segons correspongui (D.1627/1997), signat per tècnic competent. 
 
L’estudi bàsic o l’estudi de seguretat i salut, podrà estar redactat pel mateix tècnic projectista de les 
obres o per un altre tècnic. (S’adjunta l’EBSS a l’Annex 5: Estudi Bàsic de Seguretat per als projectes) 

 
- Avaluació del volum i les característiques dels residus. 
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“Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició”. Justificació del compliment del RD105/2008 
Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, del D89/2010 Programa de 
Gestió de residus de la construcció a Catalunya. 
 

- Llicència ambiental o sectorial 
 
Edificis destinats a algun ús sotmès a llicència ambiental o sectorial: sol·licitud de llicència o Decret de 
concessió de la mateixa. 
Quan actuem en una entitat on s’hi desenvolupi una activitat, serà necessari aportar la llicència 
municipal o la comunicació prèvia d’obertura d’activitat. 
Quan actuem en una entitat per tal d’instal·lar-hi una activitat, caldrà lliurar la sol·licitud de la 
corresponent llicència municipal. 
Activitats tramitades a través de llicència municipal: adjuntar sol·licitud de llicència o decret de 
concessió de la llicència ambiental (segons OMAIIA 2011). 
 

- Estudi cromàtic 
 
Caldrà entregar aquest document quan ho sol·liciti. Només per obres d’actuació en façanes en edificis 
urbanísticament considerats de nivell D i en els integrats en conjunt protegir, no subjectes a llicència, 
llevat les obres de conservació o reparació menor. 
 

- Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic (Quan sigui necessari), 
només per a edificis inclosos al Catàleg del patrimoni arquitectònic historicoartístic i conjunts o 
entorn d’edificis catalogats. 

- Fotografies 
- Document acreditatiu de sol·licitud d’informe previ al Departament de Parc i Jardins. 

 
Quan a la finca existeixin elements vegetals d’estat arbori. 
Informe tècnic emès per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, que explica de quina manera s’han de 
protegir els elements arbrats, com i quan s’han de trasplantar i quin valor econòmic tenen els arbres 
que s’han de suprimir. 
La sol·licitud es realitza a l’Institut Municipal de Parc i Jardins, acompanyant un plànol d’emplaçament 
de les obres, un plànol topogràfic, fotografies i un inventari detallar dels arbres i/o palmeres (espècies, 
perímetres, alçades). 
 

- Llicència d’ocupació de la via pública per ocupació de calçada  
 
Sempre que sigui necessari, la Llicència caldrà sol·licitar-la abans de l’inici de l’obra. 
 
Document AAB (Projecte Annexos a l’Expedient)  
 
Tot seguit adjunto un quadre amb els documents necessaris per portar a terme el document AAB i del 
contingut que ha d’haver-hi en cada un d’ells. 
 

DRPOB-01 
Declaració responsable del tècnic sobre la titulació del projectista. 
Declaració responsable del tècnic conforme disposa de la titulació adient per a 
la redacció del projecte tècnic. 

DRPOB-02 
Declaració responsable del tècnic sobre la titulació del projectista. 
Declaració responsable del tècnic conforme disposa de la titulació adient per a 
la redacció de a documentació tècnica. 

DRPOB-03 

Declaració responsable de la direcció de l’obra. 
Declaració signada pel tècnic que assumirà la direcció d’obra. 
Aquesta declaració pot ser substituïda pel full d’assumeix, sempre i quan 
estigui visat o es pensi visar en el mateix tràmit en que es demana la idoneïtat. 

DRPOB-04 

Declaració responsable de la direcció d’execució de l’obra. 
Declaració signada pel tècnic que assumirà la direcció d’execució d’obra. 
Aquesta declaració pot ser substituïda pel full d’assumeix sempre i quan 
estigui visat o es pensi visat en el mateix tràmit en que es demana la idoneïtat. 
En el cas d’obres de tècnic únic, aquest haurà d’assumir totes les funcions (la 
direcció d’obra i la direcció d’execució d’obra) i haurà de presentar les dues 
declaracions responsables o els assumeixos corresponents. 
 
Permanència en Obra: Segons l’article 129 de les OME, el tècnic titulat, 
mentre durin els treballs d’enderrocaments, excavacions, terraplenats, 
desmunt o rebaixos de terra, o els d’ampliació i reforma que afectin a 
l’estructura de l’edifici, haurà de prestar-los la necessària dedicació, i 
mantindrà la seva presència a l’obra amb la màxima permanència. 
L’assumeix de permanència, en cas de ser necessari pel tipus d’obra, s’haurà 
de tenir en compte en l’expedient col·legial. 

DRPOB-05 

Declaració responsable del tècnic coordinador de seguretat i la salut de les 
obres. 
Declaració signada pel tècnic que assumirà la coordinació de seguretat i salut. 
Aquesta declaració pot ser substituïda pel full de designació de coordinador de 
seguretat i salut en fase d’execució sempre i quan, estigui visada o es pensi 
visar en el mateix tràmit en que es demana la idoneïtat. 
La figura del coordinador de seguretat i salut no sempre és necessària. 
 
Segons el Decret 1627/1997 en el seu capítol II art 3.2: “Quan en l’execució 
de l’obra hi intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de l’inici de 
les feines o tan aviat com es constati aquesta circumstància, ha de designar 
un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra”. 

DRPOB-06 

Declaració responsable sobre l’adequació de les obres al règim de 
comunicació. 
Cal indicar el tipus de tràmit al qual respon el nostre projecte. 
La consulta prèvia ens informarà del tipus de tràmit: 
Comunicació Prèvia d’obres menors: segons l’article 50 de l’Ordenança 
reguladora dels procediments d’intervenció Municipal en les obres, correspon 
amb el TIPUS II. 
Comunicació Diferida d’obres menors: segons l’article 49 de l’Ordenança 
reguladora dels Procediments d’intervenció Municipal en les Obres, correspon 
amb el TIPUS I. 

DRPOB-08 

Declaració responsable de la instal·lació o assumeix de bastida o mitjà 
auxiliar. 
Declaració signada pel tècnic que assumirà la instal·lació dels mitjans 
auxiliars. Aquesta declaració pot ser substituïda pel full d’assumeix del 
CAATEEB, sempre i quan, estigui visat o es pensi visar en el mateix tràmit en 
que es demana la idoneïtat. 

DRPOB-09 

Declaració responsable del compliment de les condicions establertes a 
l’Ordenança d’usos del paisatge urbà. 
Declaració signada pel tècnic que assumeix la instal·lació dels mitjans 
auxiliars, conforme aquests compleixen allò establert en l’Ordenança d’usos 
de paisatge urbà. 

DRPOB-10 

Declaració responsable del sol·licitant d’haver notificat les obres als ocupants i 
propietaris de l’edifici. No eximeix el compliment de l’article 128 de les OME. 
 
Segons l’article 37.3 de l’ORPIMO, quan es projecten obres que afecten 
l’estructura d’un edifici existent que està ocupat, el tècnic autor del projecte, ha 



OFICINA TÈCNICA DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES 
 

29 

d’aportar el corresponent informe que acrediti que les obres no comporten risc 
per als ocupants ni per a tercers. 
Alhora, la persona sol·licitant de la llicència, ha de notificar a tothom que 
l’ocupa i a les persones propietàries de l’edifici, les obres que es pretenen dur 
a terme, i ha de presentar davant l’Ajuntament la declaració responsable 
(DR5), d’haver complert aquesta obligació. 
La declaració responsable DRPOB-10, que ha d’acompanyar la sol·licitud de 
Llicència, ha de fer menció expressa de les observacions fetes pels ocupants 
de l’edifici, que s’han d’incorporar a l’expedient, així com la seva valoració. 

DRPOB-11 

Declaració responsable del tècnic autor del projecte que les obres no 
comporten risc per a ocupants ni per a tercers. 
 
Segons l’article 37.3 de l’ORPIMO, quan es projecten obres que afecten 
l’estructura d’un edifici existent que està ocupat, el tècnic autor del projecte, ha 
d’aportar el corresponent informe que acrediti que les obres no comporten risc 
per als ocupants ni per a tercers. 

DRPOB-12 

Declaració responsable de solidesa i seguretat de les obres. 
 
Segons l’Annex 5 punt a) de l’ORPIMO, quan es projecten obres que afecten 
l’estructura d’un edifici existent que està ocupat, el tècnic autor del projecte, 
haurà d’aportar la corresponent declaració responsable que acrediti la 
seguretat i solidesa de les obres. 

DRPOB-14 

Declaració responsable del sol·licitant i del tècnic/a sobre la no afectació dels 
elements protegits. 
 
Segons l’Annex 5, e.2 de l’ORPIMO, aquesta declaració responsable haurà 
d’estar signada tant per la persona sol·licitant (o el seu representant legal si és 
una persona jurídica) com pel tècnic redactor del projecte. 

CCPOB-01 

Si es tracta d’un projecte de legalització, caldrà aportar un certificat signat pel 
tècnic/a responsable, conforme les obres objecte de legalització han estat 
executades correctament i reuneixen les condicions de seguretat suficients 
per a l’ús a que se’l pretén destinar. 
D’altra banda, no caldrà aportar els següents documents: 
DRPOB-03 / DRPOB-04 / DRPOB-05 / DRPOB-11 / Declaració responsable 
del sol·licitant que l’obra serà executada per una empresa competent i sota 
direcció facultativa / Avaluació del volum i les característiques de residus / 
EBSS / Plànols d’elements urbans de l’entorn. 

INPOB-01 

En el moment de fer la “Consulta prèvia” (document DCA) a través de la 
pàgina web de l’Ajuntament de BCN, tot tenint en compte que qui apareix com 
a representant en el DCA, és l’únic que podrà fer la tramitació de la sol·licitud 
del permís d’obres, a través de la web de l’Ajuntament. 
 
Si el tècnic s’informa com a representant: 
En aquest cas, el tècnic haurà de constar com a Representant en el document 
DCA. 
També haurà d’adjuntar el document per l’acreditació de la representació. 
Aquest document, por ser el model inclòs a la DCA. 
El representant és qui haurà de fer la tramitació del permís d’obres. La 
tramitació del permís d’obres, l’haurà de fer el tècnic a través de la web de 
l’Ajuntament i haurà de disposar de signatura digital. 
 
Si el tècnic  NO fa la sol·licitud del permís d’obres: 
En aquest cas, en que al tècnic NO se li encarrega el procés de sol·licitud del 
permís d’obres, degut a que aquest procés el realitzarà el propi client, el 

procediment serà el següent: 
El titular de la llicència o la persona física que el representa, que haurà de ser 
el Representant en el document de la DCA de l’Ajuntament, podrà fer 
presencialment la sol·licitud del permís d’obres a qualsevol oficina d’atenció al 
ciutadà. 
També podrà fer aquesta sol·licitud digitalment, a través de la web de 
l’Ajuntament, però haurà de disposar de signatura digital. 
 
En tots els casos, si el promotor és una persona jurídica, l’acreditació l’haurà 
d’emplenar una persona física actuant nom seu, a més, caldrà aportar els 
poders de representació de la persona física, per poder actuar en nom de la 
persona jurídica. 
Per exemple: Si el promotor és una comunitat de propietaris, el president 
signarà el full d’acreditació de representació nomenat al tècnic com a 
representant pel tràmit de sol·licitud del permís d’obres, i s’aportarà l’acta de 
nomenament del president de la comunitat. 
 

Full resultat 
informatiu consulta 

El full resultat informatiu de la consulta són els 2 o 3 primers fulls de la 
consulta prèvia, afegint els documents “Guia” de cada una de les actuacions. 
Aquestes “guies” és on es detalla, en gràfic, el tipus d’actuació, el procediment 
d’obtenció i els documents a aportar. 
Mai s’ha de posar la consulta prèvia sencera. 

 
 

Taula 4.6.2. Taula resum dels documents necessaris per realitzar l’AAB. Font: Documents del CAATEEB 

 
En el cas de que en una mateixa consulta prèvia, es sol·licitin el DRPOB-01 i el DRPOB-02, només 
serà necessari aportar la de major rang, en aquest cas la DRPOB-01 



 OFICINA TÈCNIC DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES 30 

 

4.7 Documentació Tècnica realitzada a l’empresa 

4.7.1 Projecte sotmès al règim de Comunicat Immediat 
 
El projecte es basa en una rehabilitació de façana principal en un edifici plurifamiliar entre mitgeres 
situat a l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat 127. Districte d’Horta-Guinardó, 08041, Barcelona. 
 
És un projecte que va ser designat per un administrador de finques (Cleries concretament) on s’havia 
de fer el projecte en base a un pressupost ja fet per l’empresa Fachadas Zaren SL.  
 
El promotor de les obres era la Comunitat de Propietaris. 
 
El primer de tot era situar l’edifici i definir-lo: 
 
És un edifici d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, amb accés per l’Avinguda Mare de Déu de 
Montserrat 127. A l’esquerra fa mitgera amb un edifici d’habitatges plurifamiliar núm 125 del mateix 
carrer, i a la dreta fa mitgera amb un edifici d’habitatges plurifamiliar núm. 129 del mateix carrer. 
L’edifici està comport per planta baixa, sis plantes pis i planta terrat amb quatre portes per planta. A 
planta baixa hi ha dos locals comercials. Segons dades cadastrals l’edifici té 2.488 m2 de superfície 
construïda sobre un solar de 368 m2 de superfície total. 
 

  
 

 
Fig. 4.7.1.1. Croquis de l’emplaçament de l’edifici retocat amb AutoCad Font: http://www.bcn.cat/guia/bcnpice.html 

 

Per començar a realitzar la memòria del projecte tècnic es va demanar la consulta prèvia a l’Ajuntament 
de Barcelona per saber a quin règim de comunicat estarien vinculades les obres. 
La consulta deia que les obres que es realitzarien, estarien sotmeses a règim de Comunicat Immediat 
d’Obres Menors. 
 
Seguidament es van agafar les mides de la façana principal de l’edifici a rehabilitar per tal de dibuixar-
la. Un cop enllestida la feina de plasmar la façana en un paper mitjançant el programa informàtic 
AutoCAD 2010, s’havien d’indicar les zones d’actuació. 
 
Es van fer fotografies de les zones que s’havien d’esmenar i es va començar a elaborar la Memòria del 
treball tot indicant les deficiències que s’observaven: 
 
Les partides del pressupost eren les següents: 
 
REHABILITACIÓ A FAÇANA PRINCIPAL AVINGUDA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 127 

 
- BASTIDA TUBULAR 
S’instal·larà una bastida segons normatives municipals i de seguretat vigents. A més de facilitar l’accés 
als treballs a realitzar, l’estructura que es munti deurà complir amb els següents requeriments: 
Permetre l’accés a vehicles al garatge (en cas d’existir), el pas de persones a les vivendes pel portal i 
als possibles locals que disposi l’edifici. 
Instal·lació de malles de protecció en tota la part exterior i lones de protecció a la part inferior, que 
assegurin que es produeix cap abocament a la via pública. 
Disposar dels mitjans que garanteixin que l’accés a les zones de treball de l’andami solament ho poden 
realitzar el personal autoritzat. 
El procés d’abastiment inclou el muntatge, desmuntatge i transport necessari per l’estructura en 
qüestió. 

 
- CANTELLS DE FORJATS DE BALCONS 
Extracció manual o mecànica de l’arrebossat fins a arribar a base ferma. Recollida de runes mitjançant 
contenidor o mini contenidor, i trasllat als seus respectius abocadors autoritzats. Neteja amb aigua a 
pressió controlada, utilitzant màquina Karcher per a l’eliminació de la pols i garantir una major 
adherència del material a aplicar. 
 
Preparació: Sanejament de les parts de l’estructura que apareixen fissurades o en procés de 
deteriorament avançat tot descobrint l’armadura interior, desoxidació amb màquina de disc abrasiu i 
aplicació de Sika Monotop 910S, compost a base de resines epoxídiques per a la protecció de la 
corrosió i capa d’adherència. Reconstrucció de la secció de l’element amb morter de reparació Sika 
Monotop 612, de la casa Sika. En cas  d’espessors majors a 2,5 cm s’utilitzarà Sika Monotop 618. Amb 
el fi d’evitar qualsevol tipus de fissuració, es col·locarà una malla antialcalina tipus 3T de la casa 
Mallatex. Inclueix la formació de goteró a la part inferior de la llosa. 
 
Acabat: Aplicació d’una imprimació de monocapa per a corregir els desperfectes de la façana, tot 
col·locant al mateix temps Mallatex en tota la superfície de la zona, i així garantir una major resistència 
del producte, i finalment es procedeix a estendre manualment el monocapa ja sigui àrid (raspat) o 
projectat (pedra), amb un cm i mig de gruix, i amb la col·locació de cantoneres ribets (talls de panys), 
colors formes o dibuixos, a gust dels propietaris i sense cost addicional. 
 
- PAVIMENT DE BALCONS 
Extracció del paviment i minvell per mitjans manuals o mecànics, amb la posterior retirada de runes als 
seus respectius abocadors. Aplicació d’una capa de morter, per igualar la superfície de reparació, un 
cop fraguat, es procedeix a donar una capa de pintura bituminosa tipus Litol amb propietats 
hidròfugues, anticorrosives i impermeabilitzants. Seguidament es col·locaran dues capes de làmina 
impermeabilitzant polimèrica (LBM-40-FV de 4 Kg/m2) tipus Morterplax FV 4Kg. De Texsa o similar, 
ambdues creuades entre sí, incloent la impermeabilització de les dues trobades amb els desaigües, així 
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com suministre i col·locació dels seus corresponents morrions. Per a la col·locació de la tela asfàltica 
es farà una regata d’uns 15 cm sobre el sòl, que ens servirà per introduir la tela i evitar possibles 
filtracions. Instal·lació de manta protectora de geotèxtil entre la làmina i el morter d’adherència de la 
solera. 
Formació de pendents mitjançant morter d’arena i ciment, incloent posterior subministrament i 
col·locació de nou paviment tipus rajola 14x28 de primera qualitat. 
Col·locació de minvell a base de peces del mateix material que el paviment, en les trobades amb el 
parament vertical. Aquestes es portaran a terme amb morter de cal i ciment Portland separades 0,5 cm. 
El rejuntat es realitzarà amb beurada de morter. 
 
- TRENCAAIGÜES DE BALCONS I VOLADÍS 
Extracció manual o mecànica de l’antic trencaaigües amb la posterior retirada de runes a abocadors 
autoritzats. 
Subministrament i col·locació dels nous trencaaigües del tipus a escollir pels propietaris, col·locat amb 
morter mixt i sobresortint un mínim de 3cm. Es finalitzarà aplicant beurada amb morter especial amb 
junta gruixuda i posterior neteja d’aquesta. 
 
- PINTAT DE BARANES 
Preparació de la barana eliminant qualsevol resta de pols i impureses que puguin dificultar la bona 
adherència de la pintura. 
Seguidament s’aplicarà una primera capa de mini per una millor protecció contra l’òxid. Finalment 
s’aplicaran dues capes d’esmalt sintètic especial per baranes, del color que actualment presenten o de 
l’escollit pels propietaris. 
 
- SOSTRE DE BALCONS I VOLADÍS  
Eliminació de restes de pols i impureses que puguin afectar a la pintura, protegint la zona de treball 
amb plàstics i cintes de retall a les zones que ho requereixin. Aplicació d’una capa de fixador a l’aigua, 
per garantir una perfecta adherència de la pintura, i acabar amb dues capes de pintura plàstica, del 
color a escollir pels propietaris. 
 
- INTERIOR DE BALCONS AMB MONOCAPA 
Procés extracció d’aplacats: Extracció manual o mecànica de l’aplacat de gresite existent a l’interior 
dels balcons fins arribar a base ferma, recollint les runes mitjançant contenidor o mini contenidor i 
transportant-la als seus respectius abocadors, seguidament es netejarà la façana amb aigua a pressió 
controlada, utilitzant màquina Karcher per eliminar la pols i garantir una major adherència del material a 
aplicar. 
 
Procés de preparació i acabat monocapa: Aplicació d’una imprimació de monocapa per a corregir els 
desperfectes de la façana, col·locant simultàniament Mallatex en tota la superfície de la zona, i així 
garantir una major resistència del producte, i finalment es procedeix a estendre manualment el 
monocapa ja sigui àrid (raspat) o projectat (pedra), amb un cm i mig de gruix, i amb la col·locació de 
cantoneres ribets (talls de panys), colors formes o dibuixos, a gustos dels propietaris i sense cost 
addicional. 
 
- NETEJA D’APLACAT DE FAÇANA 
Neteja de les pedres d’aplacat en baixos, mitjançant protecció dels elements que puguin ser danyats 
per l’aigua a pressió o el dissolvent, aplicant manual de Sikalin per garantir l’extracció total de les 
impureses, seguidament netejat per mitjans mecànics Karcher, (aigua pressió controlada). I detergents 
biodegradables. 
 
- HIDROFUGAT D’APLACAT DE FAÇANA 
Un cop sec el parament, aplicació mecànica de dues mans d’impregnant hidròfug per façanes a base 
de siloxans Sikaguard 700 S. Consum 0,4 – 0,6 L/m2. La superfície sobre la qual s’apliqui ha d’estar 
seca, sana, neta, sense pols, greixos, oli i partícules mal adherides. 
 

- PEDRA FINESTRES – SUBSTITUCIÓ DE PECES 
Sanejament i extracció de les zones on es trobin pedres fetes malbé, deixant el suport net i lliure 
d’impureses. Seguidament aquestes es substituiran per altres iguals, o amb la major aparença possible 
a les originals. 
 
- PINTAT DE PEDRA DE FINESTRES 
Neteja mitjançant aigua a pressió controlada amb màquina Karcher per eliminar el pols sobrant i 
impureses per que no dificulti l’adherència de la pintura, protegint la zona de treball amb plàstics i cintes 
de retall a les zones que ho requereixin. Aplicació d’una capa de Procolite Fondo Penetrante, per 
garantir una perfecta adherència de la pintura, i acabar amb dues capes de pintura mate per façanes al 
dissolvent, basada en resines de Pliolite, del color a escollir pels propietaris. 
 
- IMPERMEABILITZACIÓ DE VOLADÍS 
Neteja de la superfície i posterior aplicació d’una imprimació epoxy Ecopoxy Primer/Mariseal Aqua Coat 
amb un rendiment de 200 – 300 gr./m2 aplicada amb corró o airless, seguida de dues capes de la 
membrana de poliuretà monocomponent d’aplicació líquida Mariseal 250 amb un consum entre les 
dues capes de 2-2,5 Kg/m2 aplicades amb corró o airless, intercalant-se entre elles la armadura de 
geotèxtil Mariseal Fabric de 60-100 grams amb un encavalcament de 5 a 10 cm entre les tires de teixit. 
Es finalitzarà amb una capa de Mariseal 400 per protegir la membrana dels rajos ultraviolats. 
 
L’estat de la façana era la següent:  
 
Cantell de Forjats de balcons: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.7.1.2. Esquerdes cantell de forjats de balcons. Font: Pròpia 
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Fig. 4.7.1.3. Cantell de forjats de balcons. Font: Pròpia 

 
Els cantells dels balcons presentaven despreniments de material i esquerdes, a causa de l’oxidació de 
l’armadura interior.  
Això és degut a l’augment de volum de l’armadura interior. 
 
Amb la de reparació de cantell de balcons s’ha de tenir en compte a l’hora de realitzar el pressupost, 
que s’han d’extreure les peces de trencaaigües i el paviment del balcó. 
 
 
Voladís 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.7.1.4. Sostre voladís. Font: Pròpia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.7.1.5. Tela asfàltica voladís. Font: Pròpia 

 
La  tela asfàltica autoprotegida de la cornisa estava en mal estat possiblement a causa dels agents 
meteorològics i la manca de manteniment. Aquest fet podia provocar el deteriorament de la cornisa i la 
possibilitat de filtració d’aigua, que provoqués humitats a l’interior dels pisos. 
 
 
Baranes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.7.1.6. Oxidació baranes. Font: Pròpia 

 
Amb les baranes passava el mateix, a causa de l’oxidació als ancoratges, es començava a trencar el 
material del voltant. S’ha de tenir molta cura en aquest aspecte, ja que quan hi ha un despreniment de 
material, cau directament al carrer i pot posar en perill la integritat de les persones. 
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Elements de pedra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.7.1.7. Esquerdes pedra artificial. Font: Pròpia 

 
 
Els brancals, dintells i parament de façana tenien un acabat amb pedra artificial. La pedra artificial porta 
armadura interior, i si s’oxida provoca el que s’ha comentat abans amb les baranes i les lloses de 
balcons. 
 
Ara tocava plasmar les actuacions a realitzar, a la documentació gràfica feta dies abans:  
 
A continuació s’adjunta la Documentació Gràfica: 
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Seguidament Fachadas Zaren S.L. es va posar en contacte amb nosaltres i ens van facilitar el 
pressupost complert. 
 
Resum del pressupost: 

 
Façana Principal Avinguda Mare de Déu de Montserrat 127 

 
 Bastida tubular 4.004,00€ 
 
 Cantell de forjats de balcons 3.614,40€ 
 
 Paviment de balcons 6.800,00€ 
 
 Trencaaigües de balcons i voladís 2.000,00€ 
 
 Pintat de baranes 1.450,00€ 
 
 Sostre de balcons i voladís 1.000,00€ 
 
 Interior de balcons amb monocapa 2.854,80€ 
 
 Neteja d’aplacat de façana 1.716,00€ 
 
 Hidrofugat d’aplacat de façana 3.718,00€ 
 
 Pedra finestres – substitució de peces 2.000,00€ 
 
 Pintat de pedra de finestres 804,00€ 
 
 Impermeabilització de Voladís 950,00€ 
 
 
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC)   30.911,20 € 
 A descomptar el Benefici Industrial i despeses Generals  
 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  (PEM) 25.975,80 € 

 
Ja estava feta la memòria, el pressupost i els plànols necessaris. Ara faltava acabar el projecte tècnic 
(PAB + AAB) amb els documents necessaris que demanés l’Ajuntament de Barcelona mitjançant la 
consulta prèvia.  
La consulta prèvia demanava: 
 

- Per acabar el PAB falten adjuntar els següents documents: 
 
- l’Avaluació del volum i les característiques dels residus (m2 de les runes generades en fer 
l’actuació de reforma).  
- l’Estudi bàsic de seguretat i salut. 
- Informe previ del servei de Patrimoni (no feia falta l’informe previ per que no era un edifici que 
es trobava a Ciutat Vella). 
- Informe Previ de Parcs i Jardins (no era necessari per que a la finca no existien elements 
vegetals d’estat arbori). 
-Llicència d’ocupació de la via pública (no era necessari per que la nostra bastida no ocupava la 
calçada). 

- Manual de bastides (no ho demanen al full expressament, però és necessari posar-ho al 
projecte tècnic) (S’adjunta manual de bastides a l’Annex 6: Manual de Bastides),  
- Fotografies (opcional) 
 

- Per fer l’AAB calia adjuntar els següents documents  
 
- DRPOB 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 08 / 09 
- INPOB 01. (A més a més, en aquest cas es posa també l’Acta de veïns, ja que s’ha de 
verificar que la persona que signa és el president de la C.P.) 
- Resum de la consulta prèvia. 

 
Un cop acabada tota la documentació tècnica, es van pagar les taxes a l’Ajuntament (un 3,35% del cost 
de l’obra), es va presentar a la pàgina web del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Barcelona, per tal d’obtenir l’Informe d’Idoneïtat Tècnica i seguidament la Llicència d’Obres per part de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
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4.7.2 Projecte sotmès al règim de Comunicat Diferit 
 
El projecte es basa en una rehabilitació de façana principal i posterior en un edifici plurifamiliar entre 
mitgeres situat a la Ronda Sant Pere 70. Districte de l’Eixample, 08010, Barcelona. 
 
És un projecte designat per un administrador de finques (Cleries concretament) on s’havia de fer el 
projecte en base a unes partides del que seria el futur pressupost, fetes per l’empresa Risk 21.  
 
El promotor de les obres era la Comunitat de Propietaris. 
 
El primer de tot era situar l’edifici i definir-lo: 
 
És un edifici d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, amb accés per la Ronda de Sant Pere 70. L’edifici 
té façana principal a la Ronda de Sant Pere 70 i façana posterior al carrer Trafalgar 57 limitant a la 
dreta amb edifici plurifamiliar d’habitatges situat al núm. 68 de la mateixa Ronda Sant Pere i a 
l’esquerra amb un edifici plurifamiliar d’habitatges situat al núm. 72 de la mateixa Ronda Sant Pere. 
Segons dades cadastrals l’edifici té 2.456 m2 de superfície construïda sobre un solar de 472 m2 de 
superfície total.  
 
L’edifici està destinat a: 
 

- En planta baixa porteria d’accés a la finca i 2 locals comercials. 
- En planta principal 2 habitatges. 
- En plantes pis 2 habitatges per planta. 

 

 
 

Fig. 4.7.2.1. Croquis de l’emplaçament de l’edifici retocat amb AutoCad Font: http://www.bcn.cat/guia/bcnpice.html 

 
Per començar a realitzar la memòria del projecte tècnic es va demanar la consulta prèvia a l’Ajuntament 
de Barcelona per saber a quin règim de comunicat estarien vinculades les obres. 
La consulta deia que el projecte de les obres que es realitzarien estaria sotmès a règim de Comunicat 
Diferit d’Obres Menors. A més, l’emplaçament de les obres estaria inclosa en un entorn o conjunt 
protegit, per tant s’hauria de demanar l’Informe Previ de Patrimoni. 

 
Seguidament es van agafar les mides de la façana principal i posterior de l’edifici a rehabilitar per tal de 
dibuixar-la. Un cop enllestida la feina de plasmar les façanes en un paper mitjançant l’AutoCAD, 
s’havien d’indicar les zones d’actuació. 
 
Es van fer fotografies de les zones que s’havien d’esmenar i es va començar a elaborar la Memòria del 
treball indicant les deficiències que s’observàven: 
 
Les partides del pressupost eren les següents: 
 
ACTUACIONS A FAÇANA PRINCIPAL 
 
TREBALLS PREVIS I D’IMPLANTACIÓ: 
- Transport, muntatge i desmuntatge per a personal especialitzat i assegurat segons les lleis vigents, 
control i servei tècnic de bastida metàl·lica galvanitzada per accedir a la totalitat de la façana principal, 
durant tot el transcurs de l'obra, formada per bastiments de 70 cm i alçària inferior o igual a 200 cm, 
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a 
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols, safata de separació i/o elements especials 
per a aquest muntatge. Subministrament i col·locació de tendals impermeables en la banda baixa, tela 
mosquitera en vertical per a la protecció de caiguda d'objectes i/o líquids en la via pública i amarradors 
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats segons normativa 
vigent. Inclou amortització diària de la bastida durant tota la durada de l'obra. Es comptabilitza la façana 
en alçat. 
Nota: Inclou col·locació de tubs de protecció d'escuma a muntants de bastida a planta baixa per a evitar 
col·lisions, així com pòrtic peatonal de pas amb bigues per a salvar obertures i permetre pas a porteries 
i comerços en planta baixa. 
Nota: Inclou pla de muntatge, utilització i desmuntatge de la bastida i Pla de Seguretat i Salut. 
 
- Medis auxiliars necessaris per dur a terme tots els treballs de l'obra (torreta, escales, puntals, 
bastides, grueta, formigonera, compressor, trepant, etc…). 
 
RAM DE PALETA: 
- Neteja de la totalitat del parament vertical amb aigua calenta a pressió controlada i detergents 
neutres. Previ segellat de les obertures de façana per evitar l’entrada d’aigua a l’interior de l’edifici. Es 
realitzarà una primera neteja abans del decapat i una segona neteja posterior al decapat. 
 
- Neteja dels cantells i impostes de pedra amb un netejador concentrat neutre, ecològic i biodegradable 
tipus STREINREINIGER-N de la casa KEIM. Previ segellat de les obertures de façana per evitar 
l’entrada d’aigua a l’interior de l’edifici. Es realitzarà una primera neteja abans del decapat i una segona 
neteja posterior al decapat. 
 
- Neteja dels sota balcons de pedra amb un netejador concentrar neutre, ecològic i biodegradable tipus 
STREIREINIGER-N de la casa KEIM. Previ segellat de les obertures de façana per evitar l’entrada 
d’aigua a l’interior de l’edifici. 
 
- Decapat del parament vertical i dels elements de pedra amb decapant biodegradable 
“Dispersionsentferner” lliure de dissolvents aromàtics de la casa KEIM. 
 
- Repicat amb mitjans manuals de les zones bufades o en mal estat del revestiment de façana principal 
fins arribar a totxo o base ferma i posterior reconstrucció amb revestiment de morter de calç i àrids 
seleccionats per aconseguir la textura igual a l’existent, amb incorporació de malla de fibra de vidre 
amb antiàlcalis. Imitant textura, color i motllures existents. Inclou p.p d’arestes, recons i prèvia neteja de 
la zona de treball.  
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- Reparació d’esquerda en parament vertical. Repicat de les parts malmeses i sanejat de les esquerdes 
existents fins arribar a base ferma amb mitjans manuals i/o mecànics. Fissuració de la paret en forma 
perpendicular a l’esquerda, cada 30 a 50 cm, en ample i una profunditat de 5 cm. Al fons de cada 
obertura s’ha de col·locar una grapa en forma de “U” d’acer inoxidable de 6/8 mm de diàmetre amb una 
longitud de grapat superior a 50 cm, és a dir, 25 cm a cada banda de l’esquerda i omplir amb 
SIKALISTO REPAIR PLUS. Aquesta partida inclou l’arranjament de la zona afectada del parament 
vertical. 
 
- Repicat i reconstrucció dels cantells de pedra de balcons amb gruix inferior o igual a 2cm mitjançant 
repicat manual i/o mecànic de les zones amb risc de despreniment o mal adherides. Aplicació d'una 
capa de morter d'acabat tipus KEIM RESTAURO-TOP de la casa KEIM. Imitant textura, color i 
motllures existents. Inclou p.p. d'arestes i recons. 
En cas d'aparèixer elements metàl·lics es passivaran amb 3 capes de SIKA TOP ARMATEC 110 
EPOCEM. 
 
- Repicat i reconstrucció dels cantells de pedra de balcons amb gruix superior a 2cm mitjançant repicat 
manual i/o mecànic de les zones amb risc de despreniment o mal adherides. Subministrament i 
col·locació d'armat d'acer inoxidable de diàmetre 8mm situat cada 30cm amb resina epoxi i posterior 
aplicació d'una capa de morter d'acabat tipus KEIM RESTAURO-GRUND de la casa KEIM. Imitant 
textura, color i motllures existents. Inclou p.p. d'arestes i recons. 
En cas d'aparèixer elements metàl·lics es passivaran amb 3 capes de SIKA TOP ARMATEC 110 
EPOCEM. 
 
- Repicat i reconstrucció dels sota balcons mitjançant repicat manual i/o mecànic de les zones amb risc 
de despreniment o mal adherides. Aplicació d'una capa de morter d'acabat tipus KEIM RESTAURO 
TOP de la casa KEIM. Imitant textura, color i motllures existents. Inclou p.p. d'arestes i recons. 
En cas d'aparèixer elements metàl·lics es passivaran amb 3 capes de SIKA TOP ARMATEC 110 
EPOCEM. 
 
- Repicat i reconstrucció de les impostes amb gruix inferior o igual a 2cm mitjançant repicat manual i/o 
mecànic de les zones amb risc de despreniment o mal adherides. Aplicació d'una capa de morter 
d'acabat tipus KEIM RESTAURO-TOP de la casa KEIM. Imitant textura, color i motllures existents. 
Inclou p.p. d'arestes i recons. 
En cas d'aparèixer elements metàl·lics es passivaran amb 3 capes de SIKA TOP ARMATEC 110 
EPOCEM. 
 
- Repicat i reconstrucció de cornisa mitjançant repicat manual i/o mecànic de les zones amb risc de 
despreniment o mal adherides. Tractament inhibidor de la corrosió dels elements metàl·lics que quedin 
al descobert mitjançant ciment de resines epoxi modificades de tres components tipus SIKATOP 
ARMATEC 110 EPOCEM que també serveix de pont d'adherència. Posterior reparació mitjançant 
arrebossat amb revestiment de morter de calç i àrids seleccionats per aconseguir la textura igual a 
l'existent, amb incorporació de malla de fibra de vidre amb antiàlcalis. Imitant textura, color i motllures 
existents. Inclou p.p. d'arestes i recons i prèvia neteja de la zona de treball. 
S'ha comptabilitzat la totalitat de l'amidament. 
Nota: Es comptabilitza un desenvolupament aproximat de 1 m de cornisa. 
 
- Modificació d'instal·lacions existents necessàries per dur a terme tots els treballs de l'obra (electricitat, 
aigua, il·luminaria, gas). 
 
- Recollida i retirada de tota la runa generada mitjançant minicontainer. 
 
PINTURA: 
- Aplicació de pintura no filmògena i transpirable tipus siloxànica llisa i mat en parament vertical. Inclou 
p.p. d'arestes i recons. Color segons Estudi Cromàtic. 

S'ha comptabilitzat el 100% de la superfície. 
 
- Aplicació de consolidant a planta baixa mitjançant una capa de KEIM RESTAURO-FIXATIV sense 
diluir. Inclou p.p. d'arestes i recons. Color segons Estudi Cromàtic. 
S'ha comptabilitzat el 100% de la superfície de planta baixa. 
TRAC: consolidant PROCOCONSOL de PROCOLOR. 
 
- Aplicació de sistema de protecció contra graffiti i taques regulars de l'aire a planta baixa mitjançant 
aplicació de dues capes de revestiment reversible i protector APP S amb dispersió 3m2/litres/2 capes. 
Inclou p.p. d'arestes i recons. 
 
- Aplicació de dues capes de veladura KEIM RESTAURO-FIXATIV en combinació amb KEIM 
RESTAURO-LASUR en cantells de balcons de pedra. Inclou p.p. d'arestes i recons. Color segons 
Estudi Cromàtic. 
 
- Aplicació de dues capes de veladura KEIM RESTAURO-FIXATIV en combinació amb KEIM 
RESTAURO-LASUR en sota balcons de pedra. Inclou p.p. d'arestes i recons. Color segons Estudi 
Cromàtic. 
 
- Aplicació de dues capes de veladura KEIM RESTAURO-FIXATIV en combinació amb KEIM 
RESTAURO-LASUR en impostes de pedra. Inclou p.p. d'arestes i recons. Color segons Estudi 
Cromàtic. 
 
- Pintat de la totalitat de les motllures decoratives de ferro, previ raspallat i neteja, amb dues mans 
d’esmalt de gra fi color plata. No inclou decapat (es mesura a una cara). Color segons Estudi Cromàtic. 
 
- Pintat de la totalitat de baranes de balcons, previ raspallat i neteja, amb dues mans d’esmalt de gra fi 
color gris acer. No inclou decapat (es mesura a una cara). Color segons Estudi Cromàtic. 
 
- Pintat de les bigues càrrega-mobles, previ raspallat i neteja, amb dues mans d’esmalt de gra fi color 
gris acer. No inclou decapat (es mesura a una cara). Color segons Estudi Cromàtic. 
 
- Envernissat de la porta d'entrada a la finca, previ raspallat i neteja, amb dues mans de vernís de color 
a escollir per la propietat. No inclou decapat (es mesura a una cara). 
Pintat de les motllures decoratives de ferro, previ raspallat i neteja, amb dues mans d’esmalt de gra fi 
color plata. No inclou decapat (es mesura a una cara). 
 
- Aplicació de capa de fons i massillat d'esquerdes (no desperfectes, ni rejuntat de vidres) i pintat de 
cara exterior de fusteria amb dues capes d'esmalt sintètic setinat de la casa PROCOLOR. Aquesta 
partida inclou polit amb màquina orbital de la superfície d'actuació. Color segons Estudi Cromàtic. 
 
- Aplicació de capa de fons i massillat d'esquerdes (no desperfectes, ni rejuntat de vidres) i pintat de les 
dues cares dels llibrets de fusta amb dues capes d'esmalt sintètic setinat de la casa PROCOLOR. 
Aquesta partida inclou polit amb màquina orbital de la superfície d'actuació. Color segons Estudi 
Cromàtic. 
 
ACTUACIONS A FAÇANA POSTERIOR 
 
TREBALLS PREVIS I D’IMPLANTACIÓ: 
- Transport, muntatge i desmuntatge per a personal especialitzat i assegurat segons les lleis vigents, 
control i servei tècnic de bastida metàl·lica galvanitzada per accedir a la totalitat de la façana posterior, 
durant tot el transcurs de l'obra, formada per bastiments de 70 cm i alçària inferior o igual a 200 cm, 
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a 
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols, safata de separació i/o elements especials 
per a aquest muntatge. Subministrament i col·locació de tendals impermeables en la banda baixa, tela 
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mosquitera en vertical per a la protecció de caiguda d'objectes i/o líquids en la via pública i amarradors 
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats segons normativa 
vigent. Inclou amortització diària de la bastida durant tota la durada de l'obra. Es comptabilitza la façana 
en alçat. 
Nota: Inclou col·locació de tubs de protecció d'escuma a muntants de bastida a planta baixa per a evitar 
col·lisions, així com pòrtic peatonal de pas amb bigues per a salvar obertures i permetre pas a porteries 
i comerços en planta baixa. 
Nota: Inclou pla de muntatge, utilització i desmuntatge de la bastida i Pla de Seguretat i Salut. 
 
- Medis auxiliars necessaris per dur a terme tots els treballs de l'obra (torreta, escales, puntals, 
bastides, grueta, formigonera, compressor, trepant, etc…). 
 
RAM DE PALETA: 
- Neteja de la totalitat del parament vertical amb aigua calenta a pressió controlada i detergents 
neutres. Previ segellat de les obertures de façana per evitar l’entrada d’aigua a l’interior de l’edifici. Es 
realitzarà una primera neteja abans del decapat i una segona neteja posterior al decapat. 
 
- Neteja de les lloses i impostes de pedra amb un netejador concentrat neutre, ecològic i biodegradable 
tipus STEINREINIGER-N  de la casa KEIM. Previ segellat de les obertures de façana per evitar 
l'entrada d'aigua a l'interior de l'edifici. 
Es realitzarà una primera neteja abans del decapat i una segona neteja posterior al decapat. 
 
- Neteja dels sota balcons de pedra amb un netejador concentrar neutre, ecològic i biodegradable tipus 
STREIREINIGER-N de la casa KEIM. Previ segellat de les obertures de façana per evitar l’entrada 
d’aigua a l’interior de l’edifici. 
Es realitzarà una primera neteja abans del decapat i una segona neteja posterior al decapat. 
 
- Decapat del parament vertical i dels elements de pedra amb decapant biodegradable 
“Dispersionsentferner” lliure de dissolvents aromàtics de la casa KEIM. 
 
- Repicat amb mitjans manuals de les zones bufades o en mal estat del revestiment de façana principal 
fins arribar a totxo o base ferma i posterior reconstrucció amb revestiment de morter de calç i àrids 
seleccionats per aconseguir la textura igual a l’existent, amb incorporació de malla de fibra de vidre 
amb antiàlcalis. Imitant textura, color i motllures existents. Inclou p.p d’arestes, recons i prèvia neteja de 
la zona de treball. 
 
- Reparació d’esquerda en parament vertical. Repicat de les parts malmeses i sanejat de les esquerdes 
existents fins arribar a base ferma amb mitjans manuals i/o mecànics. Fissuració de la paret en forma 
perpendicular a l’esquerda, cada 30 a 50 cm, en ample i una profunditat de 5 cm. Al fons de cada 
obertura s’ha de col·locar una grapa en forma de “U” d’acer inoxidable de 6/8 mm de diàmetre amb una 
longitud de grapat superior a 50 cm, és a dir, 25 cm a cada banda de l’esquerda i omplir amb 
SIKALISTO REPAIR PLUS. Aquesta partida inclou l’arranjament de la zona afectada del parament 
vertical. 
 
- Extracció amb mitjans manuals de peces ceràmiques de 28x14 cm de sòcol de parament vertical i 
posterior repicat amb mitjans manuals de les zones bufades o en mal estat del revestiment de façana 
posterior fins arribar a totxo o base ferma i posterior reconstrucció amb revestiment de morter de calç i 
àrids seleccionats per aconseguir la textura igual a l'existent, amb incorporació de malla de fibra de 
vidre amb antiàlcalis. Imitant textura, color i motllures existents. Inclou p.p d'arestes, recons i prèvia 
neteja de la zona de treball. 
Aquesta partida inclou l'arranjament de la zona afectada del parament vertical. 
 
- Reparació de les escales que donen accés a l'interior de la finca mitjançant repicat manual de les 
parts malmeses fins arribar a base ferma, inclòs extracció de peces ceràmiques de 28x14 cm. 
Reparació de formació d'esglaonat amb morter de ciment i subministrament i col·locació de noves 

peces ceràmiques tipus Piera de 28x14 cm agafades amb ciment cola. 
 
- Repicat i reconstrucció dels cantells de pedra de balcons amb gruix inferior o igual a 2cm mitjançant 
repicat manual i/o mecànic de les zones amb risc de despreniment o mal adherides. Aplicació d'una 
capa de morter d'acabat tipus KEIM RESTAURO-TOP de la casa KEIM. Imitant textura, color i 
motllures existents. Inclou p.p. d'arestes i recons. 
En cas d'aparèixer elements metàl·lics es passivaran amb 3 capes de SIKA TOP ARMATEC 110 
EPOCEM. 
 
- Repicat i reconstrucció dels cantells de pedra de balcons amb gruix superior a 3cm mitjançant repicat 
manual i/o mecànic de les zones amb risc de despreniment o mal adherides. Subministrament i 
col·locació d'armat d'acer inoxidable de diàmetre 8mm situat cada 30cm amb resina epoxi i posterior 
aplicació d'una capa de morter d'acabat tipus KEIM RESTAURO-GRUND de la casa KEIM. Imitant 
textura, color i motllures existents. Inclou p.p. d'arestes i recons. 
En cas d'aparèixer elements metàl·lics es passivaran amb 3 capes de SIKA TOP ARMATEC 110 
EPOCEM. 
 
- Repicat i reconstrucció dels sota balcons mitjançant repicat manual i/o mecànic de les zones amb risc 
de despreniment o mal adherides. Aplicació d'una capa de morter d'acabat tipus KEIM RESTAURO 
TOP de la casa KEIM. Imitant textura, color i motllures existents. Inclou p.p. d'arestes i recons. 
En cas d'aparèixer elements metàl·lics es passivaran amb 3 capes de SIKA TOP ARMATEC 110 
EPOCEM. 
 
- Repicat i reconstrucció de les impostes amb gruix inferior o igual a 2cm mitjançant repicat manual i/o 
mecànic de les zones amb risc de despreniment o mal adherides. Aplicació d'una capa de morter 
d'acabat tipus KEIM RESTAURO-TOP de la casa KEIM. Imitant textura, color i motllures existents. 
Inclou p.p. d'arestes i recons. 
En cas d'aparèixer elements metàl·lics es passivaran amb 3 capes de SIKA TOP ARMATEC 110 
EPOCEM. 
 
- Restauració de baranes actuals de fusta. Decapat de pintura amb decapant biodegradable 
"dispersionsentferner" lliure de dissolvents aromàtics de la casa KEIM i posterior polit de tota la 
superfície d'actuació (cara interior i exterior) amb màquina orbital. Aplicació de capa de fons i massillat 
d'esquerdes. Pintat de barana amb dues capes d'esmalt sintètic setinat de la casa PROCOLOR. Color 
segons Estudi Cromàtic. 
 
Aquesta partida inclou la recuperació de motllures que puguin haver desaparegut amb el pas del 
temps. 
A les brèndoles metàl·liques es realitzarà un rascat superficial i un polit de les zones oxidades. 
Posteriorment es pintaran amb dues mans d’esmalt de gra fi color gris acer. No inclou decapat (es 
mesura a una cara). Color segons Estudi Cromàtic. 
 
Les parts internes del passamà de fusta així com del sòcol de la barana aniran reforçades amb una 
platina metàl·lica amb un desenvolupament en forma de "U" (els diferents trams aniran soldats entre si) 
de 4 cm d'alçada i 4 mm d'espessor ancorada a la barana mitjançant tacs mecànics autoroscants de 
diàmetre 8 mm amb el cap avellanat situats al tresbolilllo cada 20 cm. Aquesta platina tindrà un acabat 
pintat del mateix color que la barana, amb dues capes d'esmalt sintètic setinat de la casa PROCOLOR. 
Color segons Estudi Cromàtic. 
 
- La trobada de la platina amb el parament vertical de façana es resoldrà amb la volta de la platina 
posant-la de forma paral·lela al parament i la formació d'una regata on anirà encastada la platina i 
ancorada al parament amb un tac mecànic autoroscant de diàmetre 12 mm i 80 mm de longitud amb el 
cap avellanat. Posteriorment serà tapada amb morter i pintada del mateix color que el parament 
vertical. Color segons Estudi Cromàtic. 
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- Extracció de sobreeixidors de balcons i subministrament i col·locació de nous sobreeixidors de les 
mateixes característiques que els existents. 
 
- Repicat i reconstrucció de cornisa mitjançant repicat manual i/o mecànic de les zones amb risc de 
despreniment o mal adherides. Tractament inhibidor de la corrosió dels elements metàl·lics que quedin 
al descobert mitjançant ciment de resines epoxi modificades de tres components tipus SIKATOP 
ARMATEC 110 EPOCEM que també serveix de pont d'adherència. Posterior reparació mitjançant 
arrebossat amb revestiment de morter de calç i àrids seleccionats per aconseguir la textura igual a 
l'existent, amb incorporació de malla de fibra de vidre amb antiàlcalis. Imitant textura, color i motllures 
existents. Inclou p.p. d'arestes i recons i prèvia neteja de la zona de treball. 
S'ha comptabilitzat la totalitat de l'amidament. 
Nota: Es comptabilitza un desenvolupament aproximat de 1 m. 
 
- Modificació d'instal·lacions existents necessàries per dur a terme tots els treballs de l'obra (electricitat, 
aigua, il·luminaria, gas). 
 
- Recollida i retirada de tota la runa generada mitjançant minicontainer. 
 
PINTURA: 
- Aplicació de pintura no filmògena i transpirable tipus siloxànica llisa i mat en parament vertical. Inclou 
p.p. d'arestes i recons. Color segons Estudi Cromàtic. 
S'ha comptabilitzat el 100% de la superfície. 
 
 
 
Només arribar a l’edifici, es podia observar una actuació d’urgència que s’havia realitzat a causa del 
mal estat de la cornisa, i el possible despreniment de material que podia causar danys a tercers.  
 

 
 

Fig. 4.7.2.2. Actuació d’urgència Façana principal. Font: Pròpia 

 

L’estat de façana principal (Ronda Sant Pere 70) era la següent: 
 
Parament de façana: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.7.2.3. Rentat diferencial Façana principal. Font: Pròpia 

 
 
Es podia observar el rentat diferencial que sofria la façana a causa dels regalims de l’aigua.  
 
Cantells de balcons i cornisa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.7.2.4. Fissures als elements de pedra. Font: Pròpia 
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Fig. 4.7.2.5. Fissures als elements de pedra. Font: Pròpia 

 
Es podia observar com alguns elements de pedra començaven a trencar-se i d’altres estaven 
completament trencats a causa de l’oxidació dels elements metàl·lics, amb la conseqüent problemàtica 
de despreniment i ocasionar danys a tercers. 
També hi havia fissures als elements ornamentals dels marcs d’algunes portes i finestres. 
 
L’estat de façana posterior (Trafalgar  57) era la següent: 
 
Parament de façana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.7.2.6. Renat diferencial faç. posterior. Font: Pròpia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.7.2.7. Bufats i fissures a parament de façana posterior. Font: Pròpia 

 
La façana posterior es trobava en un estat més deteriorat. 
 
Apareixia la mateixa problemàtica del rentat diferencial que sofria la façana principal i a més a més es 
podien apreciar trencats i bufats del material de revestiment del parament, fissures i esquerdes. 
 
 
 
Cantells de balcons i baranes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.7.2.8. Baranes de fusta totalment deteriorades. Font: Pròpia 
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Fig. 4.7.2.9. Barana de fusta deteriorada i fissures de cantell de balcó (d’esquerra a dreta). Font: Pròpia 

 
 
La part més deteriorada d’aquesta façana era la fusteria. Les baranes eren de fusta i es podia observar 
com les inclemències climàtiques amb el pas del temps, juntament amb el poc manteniment 
d’aquestes, havien provocat un alt grau de deteriorament. Es van haver de prendre mesures de la 
barana ja que es volien restaurar, amb la posterior indicació als plànols que s’haurien de realitzar. 
D’altra banda els cantells de les lloses de balcons presentaven fissures. 
 
Cornisa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.7.2.10. Fissures cornisa). Font: Pròpia 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.7.2.9. Fissures i bufats cornisa. Font: Pròpia 

 
La cornisa perimetral, presentava també fissures i bufats del material de revestiment. 
 
Possiblement aquestes deficiències, en el moment de fotografiar-les, no semblarien importants, però 
com a tècnics em de pal·liar qualsevol deficiència que a la llarga tingui risc d’ocasionar danys o 
patologies més greus. Qualsevol deteriorament d’una cornisa pot provocar humitats a l’interior d’una 
vivenda i per tant no s’ha de deixar passar el temps. 
 
Ara tocava plasmar les actuacions a realitzar, a la documentació gràfica feta dies abans:  
 
A continuació s’adjunta la Documentació Gràfica: 
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Es van realitzar els amidaments, amb l’ajuda de la documentació gràfica realitzada, en base a les 
partides facilitades anteriorment per l’empresa Risk 21, i la mateixa empresa va finalitzar el pressupost. 
 
Resum del pressupost: 
 
FAÇANA PRINCIPAL 
 
 Treballs previs i d’implantació 5.099,55 € 
 
 Ram de paleta 13.571,53 € 
 
 Pintura 16.327,91 € 
 
 Altres 355,00 € 
 
 TOTAL 35.353,99 € 
 
 
 
FAÇANA POSTERIOR 
 
 Treballs previs i d’implantació  6.992,00 € 
 
 Ram de paleta  21.492,20 € 
 
 Pintura  17.814,10 € 
 
 Altres  463,00 € 
 
 TOTAL  46.761,30 € 
 
 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRATA (PEC)  82.115,29 € 
A descomptar DG i BI 
 
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)  69.004,44 € 
 
A l’estar en un entorn o conjunt protegit, el primer document tècnic que s’hauria de fer per tal d’obtenir 
l’Informe Favorable de Patrimoni, havia de contenir la mateixa memòria estàndard que els projectes 
tècnics que es realitzen sempre amb una excepció quant a documentació gràfica es refereix, i solament 
els documents annexes següents: 
 

- Estudi cromàtic (Cal aportar l’Estudi cromàtic ja que les actuacions que es realitzarien, 
afectaven a l’envolvent de l’edifici, i per tant s’havien de determinar amb cura les 
característiques dels materials a emprar a les obres i el cromatisme de les pintures que 
s’utilitzarien). 
 

- Fotografies. 
 

Quant a la documentació gràfica comentaré dos plànols que es van haver de fer per complimentar la 
memòria, ja que sempre que s’entreguen els projectes al Servei de Patrimoni s’ha de realitzar dos tipus 
de plànols més, el d’Homogeneïtzació i el de l’Estudi cromàtic. 

En primer lloc, el plànol d’Homogeneïtzació de la façana. És un plànol que serveix per informar dels 
elements originals i no originals que estan incorporats a la façana a rehabilitar. Així mateix, els 
elements que no siguin originals de la façana com per exemple aire condicionats (S’adjunta a l’Annex 
7:Criteri de col·locació d’aires condicionats a la ciutat de Barcelona), rètols, il·luminaria, construccions 
auxiliar, etc., s’han d’extreure (es grafia amb color vermell), i els elements que s’hagin de substituir per 
tal d’aconseguir l’estat original de la façana com fusteria, obertures en façana, etc., s’han d’incorporar 
(es grafia amb color groc).  
 
En segon lloc, el plànol de l’Estudi cromàtic de l’edifici. És un plànol que s’ha de fer un cop rebut 
l’Estudi Cromàtic prèviament demanat, en el qual s’indica el codi de les pintures que estan codificades 
segons la carta de colors de Barcelona a tots els elements de façana. 
 

 
 

Fig. 4.7.2.10. Carta de Colors de Barcelona. Font: Pròpia 

 
A continuació s’adjunta la Documentació Gràfica per entregar al Servei de Patrimoni: 
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Quan s’entrega un projecte tècnic al Servei de Patrimoni es dona un termini de temps d’un més per 
rebre la notificació de l’Informe Previ de Patrimoni sobre si l’informe és Favorable o no ho és. En aquest 
cas va sortir Favorable. Si no ho fos, al mateix Informe et diu les parts del document que s’han de 
canviar. 
 
A partir d’aquest moment i observant que el pressupost era elevat, a la comunitat de propietaris se li 
ofereix demanar una subvenció per a rehabilitar les façanes.  

4.7.3 Subvencions 
 
Les subvencions per rehabilitació d’edificis s’atorguen als edificis anteriors al 1981, en els quals el 70% 
de l’edifici estigui destinat a habitatge i la despesa superi els 2.000€ per cadascuna de les entitats de 
l’edifici. 
 
La convocatòria d’aquest any compta amb una dotació pressupostària de 11.325.103€ dels quals: 

- Un 48,8% és el romanent de l’any anterior. 
- Un 37,4% és el corresponent per a la convocatòria d’aquest any. 
- Un 12,8% ho aporta la Generalitat de Catalunya. 
- Un 1% ho aporta BAGURSA (Barcelona Gestió Urbanística) 

 
Estan destinades a: 
 
Patologies estructurals: 
 
S’entén la patologia estructural tota aquella lesió que afecti la solidesa i la seguretat de l’edifici. L’edifici 
una vegada rehabilitat ha de garantir la seguretat estructural. 
 
La subvenció serà del 50% del pressupost sense topall. 
 
Patologies no estructurals: 
 
S’han de complir unes condicions generals que són les següents: 
 
Les actuacions parcials, prèvia certificació de l’estat de les parts on no s’intervé, hauran d’afectar, com 
a mínim, l’àmbit o part autònoma que la bona pràctica constructiva requereix i aplegar les 
corresponents mesures per garantir la compatibilitat de materials i evitar possibles distorsions 
compositives. 
 
S’ha d’aprofitar, si la tipologia de l’edifici ho permet, l’oportunitat de l’obra de rehabilitació per millorar 
l’aïllament tèrmic i/o acústic dels tancaments per garantir l’estalvi energètic de l’edifici. 
 
És obligatori aprofitar la intervenció per eliminar o reconduir els elements obsolets, aliens o 
distorsionadors del paisatge presents en les superfícies o espais on s’actua. L’opció de reconducció, 
d’acord amb l’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la ciutat de Barcelona, ha de disposar d’un 
projecte global d’integració en la composició arquitectònica de l’edifici, degudament acceptat pels 
serveis tècnics municipals competents i disposar de la corresponent llicència municipal. 
 
Les solucions constructives, tipològiques i formals, hauran de ser coherents, homogènies, i compatibles 
amb les característiques arquitectòniques de l’edifici i el seu entorn. 
 
Totes les intervencions, totals o parcials, hauran de garantir l’estanqueïtat, l’estabilitat i funcionalitat 
dels seus elements i, d’acord amb la bona pràctica constructiva, facilitar i minimitzar el manteniment 
posterior. 

Condicions particulars: 
 

- Façanes: 
 
Per raó de la dignitat i importància paisatgística dels paraments exteriors dels edificis, i atès el règim 
comunitari i unitari de les façanes, la intervenció haurà d’incloure entre els seus objectius la 
homogeneïtzació tipològica i/o cromàtica de tots els elements constructius i de tancament, de protecció 
solar o de protecció de locals. 
 
Les actuacions que permeten assolir els nivells de rehabilitació energètica són: 
 
Nivell Bàsic:  
 

- Restauració i ordenament de la façana segons informe tècnic. 
 

- Renovació o millora de persianes i/o altres proteccions solars. 
 

- En cas que l’informe tècnic especifiqui que l’aïllament de la façana és molt deficient, no es podrà 
obtenir el nivell bàsic i s’hauran d’incorporar les actuacions descrites en el primer o segon nivell 
de rehabilitació energètica. 
 

Primer nivell de rehabilitació energètica:  
 

- Aïllament obligatori de l’element de façana (plens o buits) que cobreixi menys del 50% de la 
superfície de façana. Aïllament mínim que garanteixi una transmitància màxima de UMlím =0,73 
W/m2∙K en cas de plens i de UHlim = 4,4 W/m2∙K en cas de buits 
 

- Renovació o millora de persianes i/o altres proteccions solars. 
 

- Altres actuacions de millora energètica que l’informe tècnic consideri com a primer nivell de 
rehabilitació energètica. 
 

Segon nivell de rehabilitació energètica: 
 

- Aïllament obligatori de l’element de façana (plens o buits) que cobreixi més del 50% de la 
superfície de façana. Aïllament mínim que garanteixi una transmitància màxima de UMlím =0,70 
W/m2∙K en cas de plens i de UHlim = 2,4 W/m2∙K en cas de buits. 
 

- Renovació o millora de persianes i/o altres proteccions solars. 
 

- Millora energètica de tota la façana (plens i buits). Aïllament mínim que garanteixi una 
transmitància màxima de UMlím =0,70 W/m2∙K en cas de plens i de UHlim = 2,4 W/m2∙K en cas 
de buits. 
 

- Altres actuacions de millora energètica que l’informe tècnic consideri com a primer nivell de 
rehabilitació energètica. 

 
La subvenció màxima serà del 25% del pressupost amb un topall de 60.000 € per actuació. Si es 
compleixen totes les actuacions fixades com a recomanables en l’informe tècnic, la subvenció serà la 
màxima establerta. En cas de no complir alguna de les actuacions recomanables, es reduirà el 
percentatge màxim aplicable de la subvenció en 5 punts percentuals. Addicionalment per cada actuació 
no executada es reduirà el percentatge aplicable en altres 3 punts percentuals. 
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- Cobertes i terrats: 
 
Aquella intervenció que requereixi la substitució o renovació del terrat o la coberta, entenent per 
aquesta tota actuació que comporti una modificació de la secció constructiva del tancament original, 
serà objecte de protecció sempre i quan es compleixin els requeriments energètics que garanteixin una 
transmitància màxima de UClim = 0,41 W/m2∙K. 
Aquestes actuacions es classificaran com a segon nivell de rehabilitació energètica. 
 
Les propostes d'actuació hauran d'abastar tots aquells elements i superfícies amb patologies o manca 
de manteniment, que constitueixen els terrats de la finca. 
 
A aquests efectes les lluernes, claraboies, ampits, badalots, trasters, etc., es consideren elements 
integrants del terrat. 
 
Totes les actuacions seran completes i tindran cura de tot allò que sigui necessari per al seu bon 
funcionament (minvells, desguassos, pendents, canonades, etc.). 
 
Per a garantir la duració i la bona execució de les obres de reparació de la superfície d'una teulada o 
terrat, es disposa com a intervenció mínima la substitució. En cap cas s'acceptaran solucions 
sobreposades als elements existents. 
 
Excepcionalment, i degut a les seves característiques arquitectòniques particulars, el manteniment de 
les cobertes a la catalana podran obtenir el primer nivell de rehabilitació energètica sense necessitat 
d’assolir els nivells d’aïllament de les altres solucions constructives. Aquest manteniment haurà de 
garantir la ventilació associada als sistemes tradicionals constructius de la coberta a la catalana. 
 
La subvenció màxima serà del 50% del pressupost protegible amb un topall de 60.000 € per actuació. 
Si es compleixen totes les actuacions fixades com a recomanables en l'informe tècnic, la subvenció 
serà la màxima establerta. En el cas de no complir alguna de les actuacions recomanables, es reduirà 
el percentatge màxim aplicable de la subvenció en 5 punts percentuals. Addicionalment, per cada 
actuació recomanable no executada es reduirà el percentatge aplicable en altres 3 punts percentuals. 
 
Aquestes actuacions hauran d'assolir els requeriments energètics establerts en les especificacions 
tècniques. 
 

- Mitgeres: 
 
Les obres de rehabilitació de les mitgeres hauran d’assolir l’adequat aïllament tèrmic/acústic d’acord 
amb els requeriments energètics del Document Bàsic d’Estalvi Energètic DB‐HE del Codi Tècnic de 
l’edificació o del Decret 21/2006 d’ecoeficiència d’acord amb les disposicions vigents. 
Aquestes actuacions es classificaran com a segon nivell de rehabilitació energètica. 
 
La proposta d’intervenció haurà de compatibilitzar la intervenció constructiva amb la integració 
paisatgística mitjançant propostes compositives, d’acord amb que disposa l’OUPU. 
 
Quan l’espai a rehabilitar ocupi el 50% o més de l’alçada l’edifici, o bé alguna de les seves parts tingui 
consideració de mitgera consolidada, la proposta compositiva aportada haurà de ser validada per la 
Comissió Mixta del Paisatge Urbà.  
 
La subvenció màxima serà del 50% del pressupost protegible amb un topall de 60.000 € per actuació. 
Si es compleixen totes les actuacions fixades com a recomanables en l'informe tècnic, la subvenció 
serà la màxima establerta. En cas de no complir alguna de les actuacions recomanables, es reduirà el 
percentatge màxim aplicable de la subvenció en 5 punts percentuals. Addicionalment, per cada 
actuació recomanable no executada es reduirà el percentatge aplicable en altres 3 punts percentuals. 
 

- Patis i Celoberts: 
 
Per raons de racionalitat constructiva i d’oportunitat es recomana l’endreçament de les sortides de fums 
o conductes de ventilació i la seva reconducció a la coberta. 
 
Les actuacions que permeten assolir els nivells de rehabilitació energètica són: 
 
Primer nivell de rehabilitació energètica per a Patis i celoberts amb una superfície inferior a 20 m2: 
 

- Centralització de la sortida de fums. 
 
Primer nivell de rehabilitació energètica per a Patis i celoberts amb una superfície igual o superior a 20 
m2: 
 

- Aïllament de l’element del pati o celobert (plens o buits) que cobreixi menys del 50% de la 
superfície. Aïllament mínim que garanteixi una transmitància màxima de UMlím =0,73 W/m2•K 
en cas de plens i de UHlim = 4,4 W/m2·K en cas de buits. 
 

- Cobertura del pati/celobert. 
 

- Altres actuacions de millora energètica que l’informe tècnic consideri com a primer nivell de 
rehabilitació energètica. 
 

Segon nivell de rehabilitació energètica per a Patis i celoberts amb una superfície igual o superior a 20 
m2: 
 

- Aïllament de l’element del pati o celobert (plens o buits) que cobreixi més del 50% de la 
superfície. Aïllament mínim que garanteixi una transmitància màxima de UMlím =0,70 W/m2∙K 
en cas de plens i de UHlim = 2,4 W/m2∙K en cas de buits. 

 
- Renovació o millora de persianes i/o altres proteccions solars. 

 
- Millora energètica de tot el pati o celobert (plens i buits). Aïllament mínim que garanteixi una 

transmitància màxima de UMlím =0,70 W/m2∙K en cas de plens i de UHlim = 2,4 W/m2∙K en cas 
de buits. 

 
- Altres actuacions de millora energètica que l’informe tècnic consideri com a segon nivell de 

rehabilitació energètica. 
 
Primer nivell de rehabilitació energètica per a Patis i celoberts esventats: 
 

- Aïllament obligatori de l’element del pati o celobert (plens o buits) que cobreixi menys del 50% 
de la superfície. Aïllament mínim que garanteixi una transmitància màxima de UMlím =0,73 
W/m2∙K en cas de plens i de UHlim = 4,4 W/m2∙K en cas de buits. 

 
- Altres actuacions de millora energètica que l’informe tècnic consideri com a primer nivell de 

rehabilitació energètica. 
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Segon nivell de rehabilitació energètica per a Patis i celoberts esventats: 
 

- Aïllament obligatori de l’element del pati o celobert (plens o buits) que cobreixi més del 50% de 
la superfície. Aïllament mínim que garanteixi una transmitància màxima de UMlím=0,70 W/m2∙K 
en cas de plens i de UHlim = 2,4 W/m2∙K en cas de buits. 
 

- Renovació o millora de persianes i/o altres proteccions solars. 
 

- Millora energètica de tot el pati o celobert (plens i buits). Aïllament mínim que garanteixi una 
transmitància màxima de UMlím =0,70 W/m2∙K en cas de plens i de UHlim = 2,4 W/m2∙K en cas 
de buits. 

 
- Altres actuacions de millora energètica que l’informe tècnic consideri com a segon nivell de 

rehabilitació energètica. 
 

La subvenció màxima serà del 25% del pressupost protegible amb un topall de 60.000 € per actuació. 
Si es compleixen totes les actuacions fixades com a recomanables en l'informe tècnic, la subvenció 
serà la màxima establerta. En cas de no complir alguna de les actuacions recomanables, es reduirà el 
percentatge màxim aplicable de la subvenció en 5 punts percentuals. Addicionalment, per cada 
actuació recomanable no executada es reduirà el percentatge aplicable en altres 3 punts percentuals. 
 

- Vestíbul i Escala: 
 
Per raons de racionalitat constructiva i d’oportunitat es recomana l’eliminació de les barreres 
arquitectòniques en les zones d’actuació. 
 
Les obres de rehabilitació que afectin els vestíbuls i escales dels edificis englobaran tant els seus 
elements constructius com aquells elements que formin part integrant del conjunt i hauran de garantir 
que el sòl no traspuï humitat, que s’eviti la inundació d’aquests espais o de la resta d’espais de l’edifici. 
 
En aquest sentit, les actuacions hauran d’endreçar tots els elements presents en aquests espais o 
superfícies, tant pel que fa a elements d’equipament, bústies i plafons informatius, etc. com les 
instal·lacions vistes, conductes, capses i escomeses. 
 
En el cas que aquests espais donin ventilació a peces dels habitatges, els elements de cobriment de 
les escales hauran de complimentar el que disposa en matèria de ventilació natural l’art. 233.5 de les 
Ordenances Metropolitanes de l’Edificació del Pla General Metropolità de Barcelona. 
 
A aquests efectes les lluernes, claraboies o qualsevol element de cobriment de les escales es 
consideren part integrant de l’actuació. 
 
Totes les actuacions en vestíbuls i escales d’interès tipològic o patrimonial, hauran de mantenir i 
conservar les seves característiques i elements originals. Quan les obres de restauració es facin sobre 
edificis catalogats, serà imprescindible disposar de l’assumeix de direcció del tècnic competent. 
 
Les actuacions que permeten assolir els nivells de rehabilitació energètica són: 
 
Primer nivell de rehabilitació energètica: 
 

- Instal·lació de sistemes automatitzats d’obertura i tancament de la il·luminació. 

- Altres actuacions de millora energètica considerades per l’informe tècnic com de primer nivell de 
rehabilitació energètica. 
 

Segon nivell de rehabilitació energètica: 
 

- Canvi de lluminàries per altres més eficients. 
 

- Instal·lació de temporitzadors en les lluminàries. 
 

- Altres actuacions de millora energètica considerades per l’informe tècnic com de segon nivell de 
rehabilitació energètica. 

 
La subvenció màxima serà del 25% del pressupost protegible amb un topall de 60.000 € per actuació. 
Si es compleixen totes les actuacions fixades com a recomanables en l'informe tècnic, la subvenció 
serà la màxima establerta. En cas de no complir alguna de les actuacions recomanables, es reduirà el 
percentatge màxim aplicable de la subvenció en 5 punts percentuals. Addicionalment, per cada 
actuació recomanable no executada es reduirà el percentatge aplicable en altres 3 punts percentuals. 
 
Accessibilitat: 
 

- Instal·lació d’ascensors: 
 
L’ascensor ha de tenir, d’acord amb les possibilitats de l’edifici, les dimensions adequades, perquè 
compleixi la normativa vigent d’aparells elevadors amb marcatge “CE”, que comporta l’obtenció de l‘alta 
de la posada en marxa per part del corresponent Departament de la Generalitat de Catalunya 
competent en la matèria, mitjançant les entitats col·laboradores tipus ECA o ICIT. 
 
En el cas de que l’actuació consisteixi en la creació d’un itinerari practicable global que comporti la 
instal·lació d’un ascensor, aquest haurà de complir tots els paràmetres exigibles a un edifici amb 
obligatorietat de tenir un ascensor, segons fixa el codi d’accessibilitat de Catalunya. 
 
Per raons d’estalvi energètic i simplificació de les instal·lacions generals de l’edifici, es recomana reduir 
la utilització dels ascensors oleodinàmics per als casos estrictament necessaris. 
 
Serà condició indispensable que les noves botoneres disposin dels sistema Braille o dels números en 
relleu i es situïn entre 1.00 i 1.40 m d’alçada. 
 
Les actuacions que permeten assolir els nivells de rehabilitació energètica són: 
 
Primer nivell de rehabilitació energètica: 
 

- Instal·lació d’ascensors i altres mecanismes d’elevació amb l’obligatorietat d’incorporar un 
sistema de gestió (en cas d’existir més d’un ascensor, enviament de l’ascensor més proper; 
memòria de diferents trajectes i parades; etc.) 

 
- Intervenció en ascensors existents amb l’obligatorietat d’incorporar un sistema de gestió. 

 
- Altres actuacions de millora energètica considerades per l’informe tècnic com de primer nivell de 

rehabilitació energètica. 
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Segon nivell de rehabilitació energètica: 
 

- Instal·lació d’ascensors de baix consum amb l’obligatorietat d’incorporar un sistema de gestió. 
 

- Altres actuacions que millorin energèticament considerades per l’informe tècnic com de segon 
nivell de rehabilitació energètica. 
 

Compren aquelles actuacions consistents en la dotació d'ascensors en edificis que no en disposin, tant 
per l'interior com per l'exterior dels edificis d'habitatges, en edificis de quatre plantes o mes. 
 
La subvenció serà del 50% del pressupost protegible amb un topall de 60.000€ 
 

- Supressió de barreres arquitectòniques: 
 
Es consideren a efectes d’aquesta convocatòria, les actuacions de rehabilitació següents: 
 

- Supressió de desnivells a l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis d’habitatges. 
 

- Reformes constructives que comportin l‘enderroc, eixamplament o adequació de portes, 
passadissos, ampliació de parades, millora de les condicions d’accessibilitat als ascensors 
existents, construcció de rampes, instal·lació d’un ascensor en un edifici de menys de quatre 
plantes o excepcionalment la instal·lació d’aparells elevadors consistents en plataformes 
elevadores verticals (PVE), en aplicació de l’establert al Decret 141/2012, de 30 d’octubre, 
sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, que facilitin 
l’accessibilitat als edificis i a l’habitatge així com a les zones comuns i d’esbarjo. 

 
Totes les actuacions acollides a aquest programa hauran de complir els aspectes recollits en matèria 
de supressió de barreres arquitectòniques de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, a la Llei 
20/91 de 25 de novembre i al Decret 135/95 de la Generalitat de Catalunya que la desenvolupa i 
qualsevol altre vigent en el moment de la realització. 
 
La subvenció serà del 25% del pressupost protegible amb un topall de 60.000 € 
 
Instal·lacions: 
 

- Generals : 
 
Instal·lacions generals comuns / Unificació d’Antenes de TV / Reordenació aparells aire condicionat / 
incorporació de noves tecnologies / instal·lacions contra incendis. 
 
La subvenció serà del 25 % del pressupost protegible amb un topall de 60.000€ 
 

- Aigua directa: 
 
La subvenció serà del 50% del pressupost protegible, amb un topall de 60.000 EUR per edifici. 
 
Per últim cal dir que les actuacions de rehabilitació que impliquin la millora del comportament energètic 
de la pell de l’edifici en els temes anteriorment esmentats i de les instal·lacions, la subvenció màxima 
serà del 50% del pressupost protegible amb un topall de 60.000 € per actuació. 
 
Un cop explicat els percentatges i les condicions per a cada subsistema o element de l’edifici, 
s’explicarà el documents necessaris per portar a terme tots el tràmits per demanar la subvenció. 

Documents que s’han d’entregar: 
 

 
 

 
Fig. 4.7.3.1. Taula d’Excel dels documents que cal aportar per demanar la subvenció. Font: Pròpia 

 
Un cop s’entrega la documentació per que s’entri a l’expedient, en el termini de 30 dies naturals, el 
tècnic del Consorci realitza l’Informe Tècnic, que seran les premisses que s’hauran de complir per tal 
de prosseguir per tal de que subvencionin les obres. 
 
Les obres han de complir tots els requisits de l’informe tècnic i de l’ITE. 
 
Un cop amb l’informe tècnic i la sol·licitud d’ajuts a la campanya, ja es pot comunicar l’inici d’obres en 
un termini màxim de tres mesos 
 
Per a que una finca pugui rebre una subvenció, ha de tenir l’ITE i el Certificat d’Eficiència Energètica 
(més concretament l’Etiqueta de la qualificació energètica). En aquest cas ja tenien l’ITE fet per una 
altra empresa que es desconeix, però no tenien el Certificat d’Eficiència Energètica així que es va posar 
fil a l’agulla.  
 

4.7.4 Certificat d’Eficiència Energètica 
 
Per tal de realitzar el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) es va haver de prendre mesures de les 
plantes pis, fusteria i tipus de vidre de les obertures i mirar el tipus d’instal·lacions que feien servir a 
cada pis per tal d’abastir la demanda d’aigua calenta, calefacció i refrigeració. 
 
S’introdueixen totes les finestres i en aquelles que no es visiten els pisos, s'estima la fusteria, vidre i 
estanqueïtat en referencia a la fusteria original de la finca. 
 
S’estima els diferents tipus de tancaments de les façanes, segons mesures de gruix reals i altres 
comprovacions ja que no es poden realitzar cates en els murs. 
 
A continuació s’adjunta plànol de planta tipus de la finca i es grafien les obertures i les seves propietats 
(material fusteria, color, tipus de vidre i % de marc) 
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S’introdueix el model de calderes/termos/calentador i aparells d'aire condicionat existents i per aquells 
pisos que no es poden visitar s’estima per mitjà de la instal·lació del sistema més desfavorable. El 
rendiment dels aparells s’estima també. 
 
A continuació les dades necessàries per entrar al CE3X.  
 
Les dades aproximades eren les següents: 
 

- 1442,59 m2 superfície útil habitable total 180,32 m2 superfície útil habitable per vivenda. 
- 3,20 m d’altura lliure per planta 
- Gruixos de tancaments, 1 peu de fàbrica de maó. 

 
Instal·lacions: 
 
ACS: 

- Termo de 80 l elèctrics, per ACS 2 vivendes 
- Termo de 50 l elèctric, per ACS 1 vivenda 
- Caldera estàndard de Gas natural  2 vivendes 

 
Calderes Mixtes Calefacció i ACS : 

- Caldera estàndard de Gas natural  3 vivendes 
 
Solament Calefacció: 

- Equip de rendiment constant de Biomasa (estufa de llenya)  1 vivenda 
 
Solament refrigeració: 

- Màquina frigorífica elèctrica  2 vivendes 
 
Calefacció i refrigeració: 

- 4 Aires condicionats de diferent rendiment  4 vivendes 
 
ACS donava suport al 100% de la superfície habitable total. 
La calefacció a un 79.92% de la superfície habitable total. 
La refrigeració un 51.21% de la superfície habitable total.  
 
Amb totes les dades omplertes, la qualificació energètica de l’edifici era “E”:  
 

 
 

Fig. 4.7.3.2. Calificació Energètica. Font: Pròpia, extreta del CE3X 

S’afegeix el conjunt de millores, es calcula l’anàlisi econòmic i es crea l’informe (S’adjunta informe a 
l’Annex 8: Informe Generat pel CE3X). 
 
Ara s’explicarà una mica el conjunt de millores que s’han recomanat: 
 
Els conjunts de millores contemplats en el certificat energètic tenen l’objectiu de reduir la demanda 
d’energia en les actuacions de rehabilitació de l’edifici, de forma normalitzada, el criteri energètic en els 
diferents elements que motiven el procés de rehabilitació. 
 
Conjunt de millores de les instal·lacions: 

 
El conjunt de millores de les instal·lacions afavoreixen la diversificació de fonts d’energia consumida 
pels habitatges, ja que el seu rendiment i eficiència afecta directament al consum d’energia final i 
primària. 
 
Aquest grup de millores aconsegueixen un consum més eficient de l’energia. 
 
Descripció i pressupost de la millora de les instal·lacions: 

 

- Rehabilitació energètica mitjançant el desmuntatge de calderes/termos/calentadors actuals i els 
seus components, amb mitjans manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de 
subministrament i evacuació i obturació de les conduccions connectades als elements i 
substitució  per una caldera mural de condensació per a calefacció i A.C.S de gas natural, 
instantània amb microacumulació amb cremador atmosfèric mural de 24 Kw de potencia 
calorífica i un rendiment del 105% (a la potencia nominal 30/50ºC) de planxa d’acer per 
calefacció i ACS de 3 Bar de pressió amb vàlvules vas d’expansió i conjunt d’accessoris. 

  

8 unitat= 14.400 € * 
 

- En aquells pisos que no tenen actualment cap sistema de calefacció s’hauria de instal·lar  
radiadors d'alumini injectat que aprofitarien la nova instal·lació de la caldera de condensació per 
a subministrat calefacció. La seva emissió calorífica per element de 98,60 kcal/h, segons UNE-
EN 442-1, per una diferència mitja de temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost 
de x elements, de 575 mm d'alçada, amb frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, 
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de connexió a la xarxa de distribució, 
plafons i tots aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 

 

8elements, 20 unitats (per pis) = 3452.80 €*/pis 
 
- Instal·lació de gas natural (en aquells pisos que no tenen actualment subministrament per gas 
natural. Preus segons gas natural distribució) (3 pisos) 

Alta €/pis= 76.85 €* 
Escomesa €/pis= 128.82 €* 

Cost estimat instal·lació individual€/pis=273.89 €* 
 

Total cost als tres pisos= 1438.68 €* 
 

TOTAL PRESSUPOST DE LA MESURA  19291.48 €* 
 

*Preus orientatius segons base de preus del ITEC y CYPE 
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Conjunt de millores sobre l’envolupant 
 
El conjunt de millores sobre l’envolupant del bloc d’habitatges milloren el seu comportament i capacitats 
aïllants afecten directament a l’interior habitat i, per tant, a les necessitats d’energia per arribar a tenir 
les condicions desitjades dins dels habitatges. Aquest grup de millores redueixen la demanda 
energètica dels habitatges, evitant les pèrdues tèrmiques cap a l’exterior i limitant la incidència de la 
radiació solar i les temperatures adverses cap al interior. 
 
Descripció i pressupost de la millora de l’envolupant 

 
- Rehabilitació energètica de façanes i particions mitjançant el sistema "KNAUF INSULATION" 

d'aïllament termoacústic i extradossat autoportant, col·locat en particions interiors i per l'interior 
de tancaments verticals, format pel extradossat tipus W623 "KNAUF", amb placa de guix laminat 
A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, Standard "KNAUF", cargolada directament 
a una estructura autoportant travada; aïllament amb plafó de llana mineral natural (LMN) 
semirígid, no revestit, Panel Plus (TP 138) "KNAUF INSULATION", de 60 mm d'espessor, 
resistencia térmica 1,85 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), col·locat entre els 
muntants de l'estructura portant en particions interiors i per l'interior de tancaments verticals; i 
capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, amb una mà de fons i dues 
mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).  

 
43.95 €/m2= 2344.60 € * 

 
- Rehabilitació energètica de coberta plana transitable, amb la membrana impermeabilitzant en 

bon estat de conservació, mitjançant la incorporació d'aïllament termoacústic per l'exterior de la 
coberta, format per plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF 
INSULATION", resistència tèrmica 1,45 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), de 
superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 600x1250 mm i 80 mm de gruix, 
resistència a compressió >= 300 kPa; capa separadora de geotèxtil de fibres de polièster (200 
g/m²); i protecció amb paviment flotant de rajoles de ciment de 40x40 cm recolzades sobre 
suports. 

 
45.93 €/m2= 49262.68 € * 

 
- Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant el desmuntatge amb 

mitjans manuals de l'envidriament existent en la fusteria exterior, fixat sobre fusteria existent, 
encunyat mitjançant tascons i segellat continu, sense deteriorar la fusteria a la qual subjecta, i 
substitució per doble envidriament Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunt format 
per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 4 mm d'espessor, 
de 14 mm de gruix total, amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, 
segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible amb el material suport. Inclús 
p/p de neteja de silicona de les fusteries, aixecat de rivets existents, talls del vidre i col·locació 
dels nous rivets; neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o 
contenidor. 

 
56.00 €/m2= 17655.12 € * 

 
TOTAL PRESSUPOST DE LA MESURA  69262.40 €* 

 
*Preus orientatius segons base de preus del ITEC y CYPE 

Sobre els valors econòmics de les millores: 
 

Per al càlcul de l’amortització de les mesures de millora s’ha tingut en conte: 
 
Paràmetres econòmics dels preus associats a els diferents combustibles 

 
Gas natural      0.06 €/kWh 
Gasoil-C       0.09 €/kWh 
Electricitat       0.18 €/kWh 
GLP       0.08 €/kWh 
Carbó       0.15 €/kWh 
Biocarburant      0.09 €/kWh 
Biomassa       0.05 €/kWh 
Electricitat generada per autoconsum   0.18 €/kWh 

 
 
Increment anual del preu de l’energia   4.5%  
Tipo d’interès o cost d’oportunitat    2.1%  
 
Vida útil i increment del cost de manteniment  de la millora 
 
       Vida útil Increment cost manteniment any 
 
Conjunt de millora de les instal·lacions  15-20 anys  640 €/ any  
 
Conjunt de millora de l’envolupant  30 anys  ---------  

 
Conjunt de conjunts    30 anys  640 €/any 

 
Resultat anàlisis econòmic 

 
Anys amortització  VAN 

 
Conjunt de millora de les instal·lacions  19,9 anys  negatiu 
 
Conjunt de millora de l’envolupant  24,1 anys  positiu 

 
Conjunt de conjunts    26 anys  positiu 

 
 
Aquest Certificat Energètic es va fer per tal de que ens proporcionés l’Etiqueta de la Certificació 
Energètica la Generalitat. 
 
Finalment i per acabar l’explicació del projecte de caire Diferit s’ha de dir que en el cas d’aquesta finca, 
es van començar els tràmits per demanar la subvenció, però per causes que desconec no van 
prosseguir amb els tràmits i finalment van renunciar a la subvenció. 
 
L’etiqueta de la qualificació energètica. (S’adjunta etiqueta a l’Annex 9: Etiqueta de qualificació 
energètica). 
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5 CONCLUSIONS I VALORACIÓ PERSONAL 

 
Haver realitzar aquestes pràctiques sobre rehabilitació d’edificis existents m’ha servit per introduir-me 
en el sector i poder observar la manera de treballar dels professionals que m’envolten. 
 
D’aquesta manera, viure en primera persona les Inspeccions tècniques als edificis i poder realitzar la 
documentació tècnica necessària per portar a terme projectes de rehabilitacions d’edificis m’ha permès 
traure una sèrie de conclusions: 
 

- Que la problemàtica de no poder realitzar de la manera més professional una feina, sovint és 
per la manca de col·laboració del promotor o propietaris. 
 
Les comunitats de propietaris estan formades per un grup de persones, on es veu sovint poca 
empatia, amb poc coneixement sobre el sector i que normalment decideixen fer obres només 
quan és absolutament necessari. 
Lidiar de manera correcta amb aquestes desavinences és tasca dels tècnics, i la millor manera 
de fer-ho et ve donada per l’experiència. 
 

- La importància d’estar familiaritzat amb les causes i conseqüència de les patologies i tenir un 
criteri objectiu, per tal de poder assessorar o de satisfer els dubtes del promotor o propietaris i 
de portar a terme les qualificacions de manera correcta les lesions que s’observen.  

 
- Les patologies més freqüents que es troben, són les provocades pels elements metàl·lics que 

estan continguts o ancorats a superfícies que no admeten variacions de volum. 
 
És essencial conscienciar als propietaris del manteniment dels punts conflictius de les finques, 
ja que implica un estalvi de diners en reparacions en el futur. 
 

- Els projectes més rentables són els de caire Immediat ja que en principi, encara que no sempre, 
tenen menys volum d’obres i són projectes que no estan regits per les condicions del Servei de 
Patrimoni així que no cal l’espera de 30 dies per obtenir resposta sobre la conformitat del 
projecte.  

 
Respecte a les Subvencions: 
 

- Sovint les comunitats de propietaris renuncien pels requisits que l’informe tècnic els demana. 
Renuncien ja que per accedir a les subvencions, dependent de les obres que han de fer segons 
l’informe tècnic, ja no els surt rentable. 
 

- Sovint no surt rentable per que les subvencions declaren a l’IRPF com a guany patrimonial a 
cadascun dels propietaris que formen la comunitat de propietaris. 
 
Llavors si la cotització de la persona afectada es salta de tram gràcies o per culpa de la 
subvenció, s’haurà de tributar en uns % més alts, per tant s’emportaria una sorpresa bastant 
negativa. 

 
Respecte al Certificat d’Eficiència Energètica: 
 

- En les millores d’instal·lació, tenint en compte la distribució d’energia als diferents habitatges de 
l’edifici, l’estalvi en relació al consum total arriba a ser del 24,10% del consum inicial del edifici 
segons càlculs realitzats amb el programa CE3X. 
 

- En les millores de l’envolupant l’estalvi que s’aconsegueix amb la recomanació, és del 36’50% 
de la demanda energètica inicial de calefacció de l’edifici segons càlculs realitzats amb el 
programa CE3X. 
 

- El VAN de les millores d’instal·lació dóna un VAN negatiu el que vol dir que no els sortiria 
rentable a la comunitat de propietaris instal·lar aquesta proposta de millora. 
 
Surt negatiu ja que el VAN es basa en els beneficis que s’obtindrien segons la inversió 
inicial, i la vida útil de la millora en qüestió. A les instal·lacions es sol posar uns 15-20 anys 
de vida útil i en aquest cas s’ha posat 15 anys, tot sortint negatiu. En el cas de posar 20 
anys, el VAN ja surt positiu per tant si que hi hauria beneficis per sobre de la rendibilitat 
exigida. 

 
- El problema d’avui dia és que les rehabilitacions energètiques s’estan reduint a anàlisis del 

retorn de la inversió feta, però el que s’hauria de mirar o d’intentar explicar als promotors, 
són tots aquells aspectes que no entren dintre d’aquests anàlisis econòmics com és el 
confort, la seguretat, l’acústica, etc. (Qualitat de vida) 
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6 INFORME DEL RESPONSABLE DEL P.F.G. 
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1 TRADUCCIÓ AL CATALÀ 

 
A continuació es presenta la traducció al català de la part del treball realitzat en anglès per tal de 
complir amb els requeriments de tercera llengua exigits. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
Aquest treball consisteix en una memòria en qualitat de becari que he realitzat a l’empresa de 
rehabilitació de façanes Joan Carles Marí i Associats S.L.P. Vaig realitzar les pràctiques en el període 
comprés entre el 5 de Gener i el 31 de Maig de 2015, realitzant tasques d’oficina. 
 
Vaig dubtar entre realitzar el D.A.C de rehabilitació o el D.A.C d’Edificació i Mediambient però finalment 
em vaig decantar per la realització del D.A.C. d’Edificació i Mediambient per que era un tema que al 
llarg de la carrera no s’aprofundia i volia conèixer sobre aquesta especialització ja que el món de la 
construcció és un sector molt gran on s’abasteix dels materials que proporciona la natura, i tenir cura 
de l’entorn que ens envolta em semblava bàsic. 
 
Un cop acabades les assignatures vaig intentar realitzar un P.F.G sobre la realització d’una base de 
dades de preus per a la construcció amb tova i palla, però, a causa de la poca predisposició que tenien 
les empreses o particulars experts en les construccions amb aquest tipus de material, per reunir-se, 
vaig desistir en la idea. 
 
Volia intensament agafar experiència laboral ara que havia finalitzat totes les assignatures i vaig pensar 
en buscar alguna empresa per poder començar a treballar i realitzar un Pràcticum de seguiment 
d’obres, però la ferida de la crisis a l’obra no esta cicatritzada encara i no es feia altament complicat 
trobar ofertes de treball. Llavors vaig pensar que el món de la rehabilitació actualment era una de les 
opcions més viables, almenys per als estudiants que no tenim experiència. 
 
Seguidament vaig tindre l’oportunitat de començar a treballar en qualitat de becari a l’empresa de 
rehabilitació de façanes Joan Carles Marí i Associats S.L.P. i no vaig desaprofitar-la. Vaig optar per 
realitzar com a modalitat de P.F.G de Pràcticum, ja que anava a l’oficina matins i tardes i m’imaginava 
que es faria difícil alternar el treball a l’oficina amb qualsevol altre tipus de P.F.G. que no fos un 
Pràcticum. 
 
D’una banda la possibilitat de fer un Pràcticum m’oferia la oportunitat de poder realitzar una guia 
detallada de l’elaboració de la documentació tècnica que realitzava a l’oficina. 
 
En el cas dels ITE’s, de poder realitzar la documentació tècnica des de que es rep l’encàrrec fins que 
s’entrega al client; i en el cas dels Projectes Tècnics, de poder realitzar la documentació tècnica des de 
que es rep l’encàrrec fins que s’aconsegueix la llicència d’obres. 
 
Per l’altra banda, volia aprofitar l’avinentesa per explicar en detall, informació del nostre sector que 
durant la carrera no s’expliquen a causa de la planificació didàctica, com és la branca de la 
rehabilitació. 
 
Per últim, dir que les pràctiques a l’empresa Joan Carles Marí i Associats S.L.P. em proporcionava la 
oportunitat de poder vincular el Pràcticum, al D.A.C. d’Edificació i Mediambient, encara que en menor 
escala, ja que m’havia de cenyir als treballs que havia de realitzar i pocs projectes estaven relacionats 
amb rehabilitació energètica d’edificis. 
 
 
 

2 DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA 
 
Joan Carles Marí i Associats, S.L.P. és una empresa que es dedica a la rehabilitació d’edificis existents 
i que es va constituir com a S.L.P. l’any 2005. Es dedica a la rehabilitació de Façanes com a aspecte 
principal, però també es vinculen a la substitució o reforma d’instal·lacions comuns, rehabilitació de 
cobertes, reforma interior d’habitatges, rehabilitació de vestíbuls, Reforç estructural, Instal·lació 
d’aparells elevadors, etc. 
 
Altres serveis que ofereix: 
 

- Control econòmic 
- Coordinació, seguretat i salut d’obres 
- Cèdula d’habitabilitat 
- Tràmits per a sol·licitar subvencions 
- Llicència d’obertura i d’activitats 
- Museografia 
- Projectes de canvi d’ús 

 
Entén la seva tasca de rehabilitació com un projecte necessari per resoldre les patologies que pateixen 
els edificis i també com una tasca que millora i possibilita la recuperació d’elements arquitectònics que 
aporten un valor afegit a l’edificació, amb unes premisses bàsiques i elementals, que són les de satisfer 
al client tot prioritzant el diàleg i d’aquesta manera adaptar cada projecte a les necessitats reals i oferir 
un servei total i rigorós. 
 
A continuació es farà una explicació resumida sobre la localització de les obres que realitza l’empresa, 
algunes dades de l’evolució i el personal de l’empresa. També s’explicarà les tasques que realitzava en 
aquest període de pràctiques. 
 
2.1 Localització, evolució 
 
Joan Carles Marí i Associats, S.L.P. es troba situat a la província de Barcelona, concretament al 
C/d’Osi, districte de Sarrià i els projectes d’obres que porten, es centren al nucli de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.1.1. Localització geogràfica d’algunes obres realitzades per Joan Carles Marí i Associats, S.L.P. Font: www.jcmari.es 
 

Segon els colors: (Groc és reforma, Vermell són ITE’s, blau és rehabilitació, rosa és reforç i granat és museografia) 

http://www.jcmari.es/
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Com ja es sap el sector de la rehabilitació d’edificis, és una branca de la construcció que ha sofert la 
caiguda a causa de la crisi de manera menys pronunciada que l’obra nova. 
 
Des de que fou creada aquest empresa va adquirir el seu punt àlgid, al 2010 i a partir d’aquest any, els 
darrers van esdevindré menys beneficiosos quant a ingressos fins arribar al 2013 que fou el pitjor any. 
De totes maneres a partir del 2013 van incrementar-se els ingressos superant el 2011 però sense 
arribar als ingressos del 2010.  
 

 
Fig 2.1.2. Gràfica de l’evolució mitjana dels ingressos des del 2010 al 2014. Font: Oficina 

 
2.2 Personal de l’empresa 
 

- L’equip de treball a l’oficina esta conformat per 3 arquitectes tècnics i un arquitecte. 
 

- 1 membre de comptabilitat. 
 
Qualsevol membre de l’oficina que rep l’encàrrec d’un projecte, ho posa en constància a tots els 
membres de l’equip de treball i llavors es distribueix la feina, però seguint una jerarquia que a 
continuació es comenta. 
 
Tots els membres que conformen l’equip de treball a l’oficina poden realitzar la documentació 
necessària per tal d’adquirir la llicència d’obres dels projectes de rehabilitació de qualsevol tipus. Però 
cada membre té preferència segons el tipus d’actuació que s’hagi de fer: 
 

- L’arquitecte: Realitza certificats d’eficiència energètica, reformes d’interiors d’habitatges. 
 

- Tècnic 1: Realitza les visites d’obres. S’encarrega dels projectes de reforç estructural  
 

- Tècnic 2: Realitza visites d’obres. S’encarrega dels projectes de museografia. S’encarrega 
també de la Prevenció de Riscos Laborals i del tema de subvencions.  
 

- Tècnic 3: S’encarrega dels ITE’s. 

Joan Carles Marí i Associats S.L.P. ofereix els seus serveis a particulars, empreses, administradors de 
finques i comunitats de propietaris. 
 
La manera de l’empresa per captar clients és molt senzilla: Mitjançant els administradors de finques (si 
l’empresa garanteix una qualitat en els treballs realitzats periòdicament) i el “boca a boca” quan es 
tracta de particulars, empreses i comunitats de propietaris. A més de la web. 
 
Quina va ser la meva tasca en el període de pràctiques? 
 
La meva tasca dintre de l’empresa Joan Carles Mari i Associats S.L.P. al principi era la de donar suport 
a qualsevol tècnic de l’oficina quant a realització dels projectes, visites d’ITE’s, entregues de 
documentació per agilitzar els tràmits administratius, etc. i amb el temps ja realitzava els meus propis 
projectes (ja fossin de rehabilitació de façanes, reformes interiors, etc.) i Informes dels ITE’s realitzats. 
 
Com tot procés d’aprenentatge, al principi havia de fixar-me en la metodologia de treball per a cada 
tipus d’activitat, desprès observar la mecànica per la realització de la documentació tècnica i finalment 
poder elaborar els meus propis treballs. 
 

- ITE’s: 
 
Inicialment feia la visita a les finques juntament amb dos tècnics, i mentre prenien fotografies i notes del 
que observaven, m’explicaven les deficiències, les possibles causes i les solucions. Més endavant 
anava observant els diferents tipus de materials que conformaven els elements que composaven els 
elements comuns com les façanes, els patis i les cobertes. 
 
Passat un període de temps ja feia les visites amb un sol tècnic, i mentre ell feia fotografies, jo prenia 
nota de les deficiències que anava observant i els elements obsolets, per tal de que el tècnic pogués 
realitzar un Informe rigorós i complet. En aquest període de temps vaig estar observant com 
s’elaboraven aquests Informes. 
 
Finalment vaig poder realitzar l’Informe de l’ITE que s’explicarà a l’apartat 2.15 d’aquesta memòria de 
pràctiques. 
 

- Projectes: 
 
Inicialment feia amidaments de façanes i les plasmava en paper mitjançant el programa informàtic 
AutoCAD 2010. També corregia alguns apartats de les memòries d’altres projectes d’altres tècnics. 
 
Passat un període de temps anava a les diferents finques amb un altre tècnic a prendre amidaments, 
fer fotografies dels elements fets malbé que observàvem i seguidament feia els plànols. Vaig començar 
a familiaritzar-me amb la realització de la Consulta Prèvia i tot el relacionat amb l’elaboració de la 
memòria descriptiva del projecte. També recollia informes previs de patrimoni a l’Ajuntament de 
Barcelona (que al principi s’entregava el projecte en paper i es recollia l’informe de manera presencial). 
 
En aquest període de temps, la lectura de tots aquests projectes que passaven per les meves mans, va 
ser molt beneficiosa per aprofundir més els coneixements sobre l’elaboració d’aquests. 
 
Finalment em deien la direcció de l’edifici del qual s’havia de fer el projecte i m’encarregava de prendre 
les mesures, fer els plànols, rebre el pressupost, indicar les zones d’actuació, saber el tipus de projecte 
que em demanaria l’Ajuntament per tal d’aconseguir la llicència i realitzar-ho de manera completa. 
Inclús els amidaments d’algun projecte havia realitzat i enviat a empreses constructores per tal de que 
els pressupostessin i que la Comunitat de Propietaris escollís.  
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3  ITE 
 
El Decret 187/2010, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, institueix un sistema de control 
periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges i porta a la pràctica un procediment per verificar el deure 
genèric que tenen els propietaris, de conservar i rehabilitar adequadament, els seus edificis de manera 
que sempre estiguin en condicions d’ús efectiu i adequat. 
 
El resultat d’aquesta inspecció visual de l’edifici realitzada per un tècnic competent, és l’Informe 
d’inspecció tècnica. 
 
A continuació explicaré el contingut i el procediment de tramitació d’un informe d’inspecció tècnica 
segons el compliment del Decret 187/2010 i els paràmetres establerts per l’Agència de l’Habitatge, així 
com els objectius de la norma, el seu àmbit d’aplicació i els supòsits d’obligatorietat. 
 
3.1 Introducció a l’ITE 
 
S’entén per edifici plurifamiliar d’habitatges, aquell que contingui més d’ habitatge, sense perjudici que 
simultàniament pugui contenir altres usos. 
 
Aquell edifici que, segons la normativa urbanística d’aplicació, tingui la consideració d’unifamiliar NO 
s’ha de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria, i resta subjecte a la normativa d’habitabilitat vigent. 
 
Resten exclosos de l’obligació d’inspecció tècnica, aquells edificis d’habitatges que hagin estat 
declarats inicialment en RUÏNA per l’ens local competent. 
 
3.2. Criteris i metodologia per a duur a terme l’ITE 
 
S’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria, els edificis plurifamiliars d’habitatges, segons la seva 
antiguitat. 
Els terminis màxims previstos per demanar a l’administració competent el certificat d’aptitud 
corresponent, seguint el procediment que preveu el Decret, són els següents: 
 

ANTIGUITAT DE L’EDIFICI TERMINI MÀXIM per passar la inspecció 

Anteriors a 1930 Fins al 31 de desembre de 2012 
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2013 
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2014 
Entre 1961 i 1970 Fins al 31 de desembre de 2015 
A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys 

d’antiguitat 
 

Taula 3.2.1. Taula Inspecció segons antiguitat de l’edifici. Font: Documents del CAATEEB 
 

 
L’obtenció d’un certificat d’aptitud amb una qualificació d’APTE, es produeix en el moment en que es 
presenta un Informe d’inspecció tècnica amb qualificació d’estat general de l’edifici: 

- “Sense deficiències” 
- “Amb deficiències lleus” 
- “Amb deficiències greus” adjuntant un CFO (on es certifiqui que les reparacions de les 

deficiències detectades a la inspecció, s’han solucionat). 
 
S’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria, si ho determinen els programes o les ordenances 
locals, que poden ser més exigents. 
 
S’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria, si l’edifici s’ha d’acollir a programes públics de 
foment de la rehabilitació. 
 

L’agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats locals, poden prioritzar les inspeccions tècniques 
dels edificis i declarar la obligació d’inspecció tècnica, encara que NO hagin assolit l’antiguitat 
(expressada en el quadre anterior), quan entrin en qualsevol dels supòsits següents: 
 

- Existència de deficiències estructurals o constructives o en les instal·lacions, existència de 
situacions de risc per a les persones o els béns, o qualsevol altra causa degudament justificada. 

- Estar situats en àrees de conservació i rehabilitació de les que preveu la Llei del dret a 
l’habitatge. 

 
La inspecció tècnica d’edificis, la duu a terme personal tècnic amb titulació d’arquitecte, aparellador, 
arquitecte tècnic o enginyer d’edificació (art 7 punt 2 del D187/2010) 
 
La inspecció és visual, i es fa respecte d’aquells elements de l’edifici als quals s’hagin tingut accés. 
 
No forma part de la inspecció detectar possibles vicis ocults, ni preveure causes sobrevingudes. 
 
Quan les dades obtingudes en la inspecció visual, no siguin suficients per a la qualificació de les 
deficiències detectades, el tècnic encarregat de la inspecció, ha de proposar a la propietat de 
l’immoble, fer una diagnosi de l’element o elements constructius afectats, i també les proves que 
consideri necessàries. 
 
L’informe de la inspecció tècnica, és el document emès pel tècnic competent encarregat de la 
inspecció, on descriu: 
 

- Les característiques generals de l’edifici. 
- Les possibles deficiències detectades en els seus elements comuns. 
- La qualificació de les possibles deficiències detectades en els elements comuns. 
- Els terminis per esmenar les possibles deficiències en els elements comuns. 
- Finalment, fa una qualificació sobre l’estat general de l’edifici. 

 
L’informe d’inspecció tècnica, no té la finalitat de detectar incompliments normatius, ni urbanístics, ja 
que aquests no són deficiències constructives de l’edifici. 
 
L’informe d’inspecció tècnica s’elabora seguint el model normalitzat de la Generalitat de Catalunya, que 
es troba a la pàgina web del CAATEEB o directament al web corporatiu de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 
 
Si l’edifici té més d’una escala, s’ha de seguir el criteri de menor prejudici, per determinar si es fa un sol 
informe tècnic per tot l’edifici o un informe per escala. 
 
L’emissió de l’informe d’inspecció tècnica s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat, objectivitat i 
independència del seu autor o la seva autora, i al de veracitat de les manifestacions que s’hi continguin, 
ja que suposa pel tècnic que el redacta una responsabilitat contractual i extracontractual. 
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3.3. Qualificació de les deficiències 
 
L’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges ha de detallar les deficiències detectades en els 
diversos elements constructius de l’edifici, i les ha de qualificar de la manera següent: 
 

Qualificació ELEMENTS CONSTRUCTIUS de l’edifici 

Deficiències GREUS 

Són les que, per la seva importància, cal esmenar en els terminis indicats. 
En el cas que representin un risc per a les persones, cal indicar-ho 
expressament i detallar les mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies 
a l’execució de les obres. 

Deficiències LLEUS 
Són les que, sense ser greus, fan necessària la realització de treballs de 
manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o d’una part. 

 
Taula 3.3.1. Taula qualificació de les deficiències. Font: Documents del CAATEEB 

 
Si en la inspecció visual de l’edifici es detecta una única deficiència que es qualifica com a “Greu”, la 
qualificació de l’estat general de l’edifici segons les deficiències detectades, haurà de ser 
obligatòriament, de “Amb deficiències greus” 
 
3.4. Qualificació de l’estat general de l’edifici 
 
Segons el tipus, la gravetat i la generalització de les deficiències, el tècnic qualifica l’estat general de 
l’edifici de la manera següent: 
 

Qualificació ESTAT GENERAL de l’edifici 

MOLT GREU 

Existència generalitzada de deficiències que per la seva importància 
afecten greument l’estabilitat de l’edifici i representen un perill per a la 
seguretat de les persones. 
 
En aquest cas, l’Informe d’inspecció tècnica ha d’especificar les mesures 
de seguretat que cal adoptar amb caràcter immediat, les deficiències 
que s’han de reparar i el termini per fer-ho. 

Amb deficiències GREUS 

Existència de deficiències que per la seva importància cal esmenar. 
 
L’informe d’inspecció tècnica especifica les deficiències que s’han de 
reparar i el termini per fer-ho. 
 
En el cas que les deficiències comportin risc per a les persones, cal 
descriure les mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a 
l’execució de les obres. 

Amb deficiències LLEUS 

Existència de deficiències produïdes per manca de conservació. 
 
Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de 
l’edifici o d’una par d’aquest. 

SENSE Deficiències NO s’hi aprecien deficiències. 
 

Taula 3.4.1. Taula qualificació estat general de l’edifici. Font: Documents del CAATEEB 

 
Quan el tècnic detecti l’existència de deficiències que comportin risc per a les persones, ho ha de 
comunicar immediatament, a: 

- La propietat 
- L’Ajuntament o ens locals del municipi on estigui emplaçat l’edifici. 

 
La comunicació a l’Ajuntament, es farà mitjançant el model publicat per la Generalitat més l’informe 
emès pel tècnic on s’expliquin les deficiències que comporten risc per a les persones. Aquest informe, 

també podria ser el propi informe d’inspecció tècnica. El model s’ha d’entregar de forma presencial a 
l’ajuntament corresponent. 
 
Si en l’exercici de les tasques d’inspecció, el tècnic competent detecta alguna situació anòmala amb 
aparença d’infrahabitatge, cal que la comuniqui a l’administració competent o ens locals, mitjançant el 
model de document previst per al cas, a fi que pugui adoptar les mesures que calguin. 
 
L’existència eventual de situacions anòmales, no condiciona la certificació d’aptitud de l’edifici. 
 
El tècnic ha de lliurar l’Informe d’inspecció tècnica, a la propietat de l’immoble o a la persona 
representant legal de la propietat. 
 

Qualificació ESTAT 
GENERAL de l’edifici 

Formes d’Actuació i Lliurament de l’informe d’inspecció tècnica 

MOLT GREU 
El tècnic que hagi emès l’Informe d’inspecció tècnica, l’ha de presentar al 
CAATEEB per la seva tramitació i al CAATEEB el presentarà immediatament 
davant l’Administració competent. 

Amb deficiències 
GREUS 

La propietat de l’immoble ha d’adoptar les mesures correctores necessàries 
per esmenar les deficiències, en el termini que estableix l’informe d’inspecció 
tècnica. 
Quan les deficiències comportin un risc per a les persones, la propietat de 
l’edifici ha d’adoptar de manera urgent i prèviament a l’execució de les obres, 
les mesures de seguretat indicades a l’informe d’inspecció tècnica. 
Un cop finalitzades les obres necessàries per esmenar les deficiències, la 
propietat de l’edifici ha de presentar la següent documentació: 
 

- La sol·licitud del certificat d’aptitud davant l’Administració 
- L’informe d’inspecció tècnica elaborat per un tècnic competent. 
- El CFO (certificat final d’obra) juntament amb el projecte, emesos per 

un tècnic competent que hagi dirigit les obres d’esmena de les 
deficiències assenyalades i que acrediti la correcta realització i 
finalització. 
El tècnic que porti a terme les obres, pot ser diferent del tècnic que 
faci l’informe d’inspecció tècnica. 
 

El CAATEEB comunicarà a la Generalitat, l’existència d’informes d’inspecció 
tècnica amb deficiències greus. 

Amb deficiències 
LLEUS o SENSE 

Deficiències 

El CAATEEB (en el cas de que el col·legiat decideixi enviar la sol·licitud del 
certificat d’aptitud) presentarà l’informe d’inspecció tècnica més la sol·licitud 
del certificat d’aptitud, davant de l’Administració competent, perquè 
l’Administració pugui atorgar el certificat d’aptitud, el qual s’ha de trametre 
directament a la propietat. 

 
Taula 3.4.2. Taula qualificació estat general de l’edifici. Font: Documents del CAATEEB 
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3.5. Certificat d’Aptitud 
 

Qualificació ESTAT 
GENERAL de l’edifici 

CONTINGUT del certificat d’aptitud 

MOLT GREU 
En aquest cas, en que la qualificació de l’estat general de l’edifici és MOLT 
GREU, el certificat que emet l’Administració, conté la qualificació de NO 
APTE 

Amb deficiències 
GREUS 

En aquest cas, en que la qualificació de l’estat general de l’edifici és amb 
deficiències GREUS, el certificat que emet l’Administració, conté la 
qualificació d’APTE, sempre i quan el tècnic acrediti (mitjançant l’Informe 
d’inspecció tècnica més el CFO, segons s’especifica a l’apartat anterior), que 
les deficiències indicades a l’Informe d’inspecció tècnica, han estat 
correctament esmentades. 

Amb deficiències 
LLEUS o SENSE 

Deficiències 

En aquest cas, en que la qualificació de l’estat general de l’edifici és amb 
deficiències LLEUS o SENSE deficiències, el certificat que emet 
l’Administració, conté la qualificació d’APTE, amb observacions o sense. 

 
Taula 3.5.1. Contingut certificat d’aptitud. Font: Documents del CAATEEB 

En el cas de que la qualificació general de l’edifici sigui “amb deficiències greus”, el termini per notificar 
la resolució administrativa per la qual s’emet el certificat d’aptitud, és de 2 mesos des de l’entrada de la 
sol·licitud, acompanyada de l’Informe d’inspecció tècnica més el certificat final d’obra més el projecte, 
en el CAATEEB, segons Conveni de delegacions de funcions. 
 
En el cas de que la qualificació general de l’edifici sigui “molt greu”, “amb “deficiències lleus” o “sense 
deficiències”, el termini de 2 mesos es computa a partir de la presentació de l’Informe d’inspecció 
tècnica per mitjans electrònics per part del tècnic més la sol·licitud del certificat d’aptitud. 
 
Si el termini de 2 mesos fixat a l’apartat anterior, no s’ha notificat una resolució expressa, la persona 
interessada pot entendre obtingut el certificat d’aptitud amb la qualificació d’APTE per silenci 
administratiu positiu, segons l’apartat 2 de l’article 14 D187/2010 
 
3.6. Informe d’inspecció tècnica 
 
En aquest apartat tractaré d’establir uns paràmetres bàsics de revisió en l’elaboració dels Informes 
d’inspecció tècnica. Cal dir que no ha d’haver-hi pàgines en blanc, ha d’estar organitzat seguint 
l’esquema de l’informe, i si s’ha d’adjuntar annexos de descripció, aquests aniran darrera de l’apartat 
corresponent. 
 
Aniré punt per punt analitzant la part formal de l’informe d’inspecció tècnica, segons model normalitzat 
de la Generalitat de Catalunya, i acotarem quines han de ser les bases per emplenar-ho. 
 
3.6.1. Portada 
 
Una vegada elaborat el PDF de l’informe d’inspecció tècnica, s’ha d’afegir una portada. 
 
Aquesta portada ha de contenir les dades bàsiques de l’informe: Identificació de l’expedient 
(emplaçament), dades del sol·licitant, dades del tècnic... 
 
Per tal d’evitar que l’etiqueta tapi informació, es recomana que les dades s’incorporin a la part inferior 
del full. 
 
3.6.2. Identificació de l’expedient 
 
Cal emplenar totes les dades correctament. La data de la inspecció, correspondrà a l’últim dia de la 
visita del tècnic. Aquesta ha de correspondre a l’últim dia de la visita del tècnic i no pot ser anterior a 3 
mesos de la data d’alta de l’expedient. 

 
Si en fer la recerca de la referència cadastral, surten les referències de totes les entitats de l’edifici, 
només s’han de prendre les 14 primeres xifres (les 7 primeres xifres corresponen a la finca i les 7 
següents al full del plànol). La resta de xifres s’han de descartar. 
 
L’any de construcció de l’edifici, es pot trobar a la mateixa pàgina del cadastre on hem trobat les 14 
xifres anteriors o es pot saber a partir de les escriptures, document notarial d’obra nova, registre de la 
propietat, etc. 
 
3.6.3. Fotografia de l’edifici 
 
Cal afegir la fotografia identificadora de l’edifici (de la façana principal), a la mateixa pàgina que 
l’apartat d’identificació de l’expedient. La foto ha de ser en color i no pot aparèixer a la pàgina següent. 
 
3.6.4. Dades del sol·licitant 
 
Cal emplenar totes les dades correctament. Telèfon/s de contacte i adreça electrònica, inclosos. En cas 
de desconeixement d’alguna dada, s’haurà d’indicar. 
 
El sol·licitant ha de ser obligatòriament el propietari de l’edifici, o representant legal de la propietat 
 
3.6.5. Dades del tècnic 
 
Cal emplenar totes les dades correctament. Telèfon/s de contacte inclosos, i el núm. de col·legiat. És 
imprescindible estar col·legiat per poder exercir la professió. 
 
3.7. Dades relatives a l’edifici (punt 01 del model normalitzat de la Generalitat) 
 
3.7.1. Descripció de l’edifici 
 
Descriure l’edifici, indicar l’accés, la situació, els llindes i accessos, la tipologia constructiva, la 
composició, el número de plantes, els usos, les façanes, superfície construïda, superfície del solar 
(segons cadastre) i altres dades d’interès. En aquest apartat no s’haurà de fer una descripció dels 
subsistemes, aquests s’hauran de descriure independentment dintre de l’apartat 02 del model 
normalitzat. 
 
3.7.2. Croquis 
 
El croquis ha de ser un esquema en planta de l’edifici, que presenti la situació real del mateix i ha 
d’aparèixer a la mateixa pàgina que la descripció. 
 
Per fer el croquis, es pot consultar el punt d’informació cartogràfica, o la pàgina municipal corresponent. 
En cas que les dades no estiguin actualitzades, caldrà reflectir l’estat real i actual de l’edifici. 
 
Indicar i numerar les façanes de l’edifici (façana 1, façana 2...), per poder identificar-les durant la lectura 
de l’Informe d’inspecció tècnica. Un aspecte que s’ha de tenir especial cura és que les façanes 
reculades també es consideren façanes. 
 
Indicar i numerar les mitgeres de l’edifici (mitgera 1, mitgera 2...). També s’haurà de descriure la 
mitgera posterior. 
 
Indicar i numerar els patis (pati 1, pati 2...). Els “patinejos” i patis posteriors també es consideren patis. 
 
Indicar i numerar les cobertes de l’edifici (coberta 1, coberta 2...). 
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Indicar i numerar el badalot d’escala i altres annexos d’interès com dipòsits, volums afegits, etc. 
 
3.7.3. Relació de nombre d’entitats 
 
En aquest quadre s’han d’identificar: 
 

- Totes les plantes: planta soterrani -2, planta soterrani -1, planta baixa, planta entresol, planta 
primera, etc... 

- El número d’entitats existents a l’edifici: habitatges, locals (locals comercials, oficines, 
despatxos, altres usos, etc...), pàrquings... especificant els totals en el requadre corresponent, 
tant en sentit vertical, com en sentit horitzontal de la taula. 

- El número d’entitats inspeccionades a l’edifici, sense oblidar indicar els totals en el requadre 
corresponent. És a dir, s’ha de marcar amb un “1” a cada pis o local que s’hagi visitat. 

- El percentatge mínim d’entitats a inspeccionar, és del 80% de tot l’edifici i el 100% de les 
entitats de risc com són: entitats en plantes baixes, entitats sota cobertes, soterranis, etc... en el 
cas que no es pugui inspeccionar aquest mínim, s’ha de justificar en un annex del qual 
s’informarà a l’apartat “08 Altre documentació d’interès”, del corresponent informe. 
En tot cas, es recomana fer tantes visites com sigui necessari per tal de poder assolir aquest 
percentatge. L’escrit ha de contemplar els motius específics i raonables (acompanyat de dates 
d’inspecció i altres dades d’interès), que justifiquin la impossibilitat de visita  

 
3.8. Descripció del sistema d’envoltant (punt 02) 
 
El model d’informe d’inspecció tècnica, només conté una fitxa tipus (02) per a la descripció del sistema 
envoltant de l’edifici. En tot cas, s’han d’afegir tants annexos de la descripció del sistema envoltant, 
com subsistemes (elements envolvents) hi hagi a la finca. El nombre de fitxes dels subsistemes haurà 
de correspondre completament amb el nombre de subsistemes indicat al croquis. 
 
Sempre s’han de descriure tots els subsistemes de manera independent, és a dir, un annex per a cada 
subsistema. No es poden englobar diversos subsistemes en un sol annex de descripció, encara que 
comparteixin la descripció. 
 
Els annexes de la descripció del sistema envoltant, s’han de col·locat de manera ordenada, just darrera 
de la fitxa corresponent al punt 02 
 
3.8.1. Subsistema 
 
A l’apartat subsistema, únicament s’ha d’indicar l’element de l’envoltant d’estudi, segons la informació 
que apareix en el croquis. 
 
Es podria fer de la següent manera: 

- Façanes: un annex per cada façana. 
Exemple: façana 1 (façana principal), façana 2 (façana posterior) i façana 3 (façana lateral 
esquerra). En aquest cas, hi haurien 3 annexes de façanes. 

 
Es faria el mateix amb les mitgeres, patis i cobertes. 
 
En el cas de que un subsistema o un material no es pugui determinar, s’ha d’indicar que no s’ha pogut 
inspeccionar visualment. Per exemple “es desconeix el tipus de material de la façana, ja que no es pot 
inspeccionar visualment”. 
 
 
 
 
 

3.8.2. Descripció 
 
La descripció dels subsistemes, ha d’estar basada en aspectes tècnics, definint la tipologia constructiva 
i els materials que conformen l’element d’estudi, especificant materials de construcció, gruix, estructura, 
materials d’acabat, diferents materials d’una mateixa façana, etc. 
 
Un possible ordre per descriure cadascuna de les façanes o mitgeres podria ser: 1) paraments, 2) 
obertures, 3) elements sortints, 4) elements ornamentals o singulars. 
 
En el cas de descriure les cobertes, caldrà indicar la tipologia, si són planes o inclinades, transitables o 
no transitables, materials de composició, materials d’acabat, existència o no de minvell, forma 
d’evacuació, etc. 
 
En el cas dels patis, a banda de descriure els paraments verticals de la mateixa manera que façanes i 
mitgeres, caldrà descriure els paraments horitzontals (paviment i cobert en cas de la seva existència). 
 
En cas de l’existència de badalot o altres construccions auxiliars, caldrà descriure tant els paraments 
verticals com els horitzontal seguint les indicacions anteriors. 
 
En el cas de que un subsistema o un material no es pugui determinar, s’ha d’indicar que no s’ha pogut 
inspeccionar visualment. 
 
3.8.3. Fotografia 
 
Cada subsistema ha de tenir com a mínim una fotografia (en color) i com a màxim tres. La primera 
fotografia (la general del subsistema definit), sempre ha d’aparèixer al primer full (on hi ha la descripció 
de l’element), la resta de fotos, en els fulls següents. 
 
Les fotografies (en color), han de tenir la qualitat suficient, de manera que permetin apreciar 
correctament el subsistema definit. 
 
Comprovar que les fotografies, quadrin sempre amb la descripció corresponent. 
 
3.9. Descripció del sistema estructural (punt 03) 
 
Cal especificar tot el sistema estructural de l’edifici tant vertical com horitzontal, fent esment fins on 
sigui possible, de la tipologia constructiva (pilars de formigó armat, parets de càrrega [en aquest cas 
caldrà indicar quines són les parets de càrrega], forjat unidireccional de biguetes pretesades, forjat 
bidireccional, forjat de bigues de fusta amb revoltó ceràmic...), els llums, les alçades, els materials i els 
elements que el composen o, si s’escau, dels que no es poden determinar. 
 
La inspecció visual, es fa respecte d’aquells elements de l’edifici als quals s’hagi tingut accés. En el cas 
de que un material o sistema no es pugui determinar, s’ha d’indicar que no s’ha pogut inspeccionar 
visualment. 
 
La descripció de l’escala, ha de seguir la mateixa línia que la resta del sistema estructural. S’haurien de 
descriure totes les característiques de l’escala (trams, mides del replà, l’estructura, l’ull d’escala, la 
caixa d’escala, petja, contrapetja, amplada, etc.) 
 
En aquest apartat també és necessari adjuntar fotografia en color de l’escala, on es pugui apreciar les 
característiques indicades al punt anterior. 
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3.10. Descripció del sistema d’instal·lacions (punt 04) 
 
La inspecció visual, es fa respecte d’aquells elements de l’edifici als quals s’hagi tingut accés. En el cas 
de que un material o sistema no es pugui determinar, s’ha d’indicar que no s’ha pogut inspeccionar 
visualment (com ja s’ha comentat en apartats anteriors). 
 
S’ha de seleccionar el tipus d’instal·lació, la situació, el material, etc, de les instal·lacions que 
composen l’edifici, segons les dades sol·licitades al model normalitzat. L’apartat d’instal·lacions compta 
amb 4 subapartats: 
 

- Xarxa de sanejament 
- Instal·lació d’aigua. En aquest apartat és necessari adjuntar com a mínim, una fotografia dels 

comptadors en color. 
- Instal·lació d’electricitat. En aquest apartat és necessari adjuntar com a mínim, una fotografia 

del quadre general de protecció en color. La fotografia ha de permetre identificar l’ICP i/o el 
Diferencial en cas que s’hagi marcat que en disposa. S’ha de tenir en compte que l’informe 
s’entrega en format paper a l’Agència d’Habitatge i amb la fotografia s’ha de poder corroborar 
que realment existeixen aquests elements. 
En cas que el quadre general de protecció no es pugui visualitzar, no podrà indicar ni la seva 
ubicació, ni marcar l’existència d’aquests dos elements. Caldrà justificar la seva absència. 

- Instal·lació de gas o altres fonts energètiques. En cas que no es disposi d’instal·lació de gas, 
haurà d’indicar de quina font energètica s’abasteix l’edifici. 

- Ascensor. En el cas que si hi hagi instal·lat un ascensor, s’hauran d’especificar les dimensions 
de la cabina. En el cas que no hi hagi instal·lat un ascensor, i sigui possible la seva instal·lació, 
s’haurà d’especificar la possible ubicació. 

 
3.11. Deficiències detectades (punt 05) 
 
El model d’informe d’inspecció tècnica, només conté una fitxa tipus (05) per les deficiències detectades. 
En tot cas, s’han d’afegir tants annexos de deficiències detectades, com deficiències es detectin a la 
finca. 
 
Sempre s’han de descriure totes les deficiències de manera independent, és a dir, un annex per a cada 
deficiència detectada amb les seves fotografies corresponents. 
 
Els annexes de les deficiències detectades, s’han de col·locar de manera ordenada, just darrera de la 
fitxa corresponent al punt 05. 
 
En el cas de que no es detecti cap deficiència a l’edifici, la fitxa 05 apareixerà en blanc. 
 
3.11.1. Element 
 
S’ha d’indicar en quin element de l’edifici, es troba la deficiència. Per exemple: ampit de coberta. 
 
3.11.2. Localització 
 
S’ha d’indicar on es troba localitzada la deficiència, segons croquis. Per exemple: coberta 1 
 
3.11.3. Descripció de la deficiència 
 
La descripció de la deficiència, ha d’estar basada en aspectes tècnics. Per exemple en el cas d’una 
fissura, s’ha d’indicar la seva trajectòria, els elements afectats, el gruix de la fissura, si és viva o morta, 
etc. 
 

3.11.4. Qualificació de la deficiència 
 
Si s’avalua la deficiència com a GREU, s’ha d’indicar el termini per esmenar-la (6, 12 o els mesos que 
es consideri). També s’ha d’indicar si representa o no un risc per a les persones. En el cas de que 
comporti un risc per a les persones, s’han d’indicar les mesures urgents a adoptar. Aquestes han de ser 
immediates i efectives per tal d’evitar qualsevol risc a les persones. La mesura ha de ser un element de 
prevenció de riscos (xarxes, viseres, baranes protectores, etc.). 
 
En el cas que es detecti l’existència de deficiències que comportin risc per a les persones, s’ha de 
comunicar immediatament a la propietat i a l’ajuntament o ens locals del municipi on estigui emplaçat 
l’edifici. La comunicació a l’ajuntament, es farà mitjançant model publicat per la Generalitat.  
 
Si avalueu la deficiència com a lleu, no s’ha d’indicar el termini per esmenar-la, ni tampoc si comporta o 
no un risc per a les persones. 
 
I com ja s’ha comentat anteriorment, si es detecta una única deficiència com a “Greu”, la qualificació de 
l’estat general de l’edifici segons les deficiències detectades, haurà de ser obligatòriament, de “Amb 
deficiències greus”. 
 
3.11.5. Fotografia 
 
Cada deficiència ha de tenir com a mínim una fotografia (en color). En el cas que hi hagin més 
fotografies, la primera sempre ha d’aparèixer al primer full (on hi ha la descripció de la deficiència), la 
resta de fotos, en els fulls següents. 
 
Les fotografies (en color), han de tenir la qualitat suficient, de manera que permetin apreciar 
correctament la deficiència. 
 
Comprovar que les fotografies, quadrin sempre amb la deficiència detectada. 
 
3.11.6. Deficiències freqüents 
 
En el cas d’elements construïts amb materials obsolets (fibrociment, plom, etc.) el fet de la seva 
existència haurà de considerar-se com una deficiència lleu. Si a més, aquests materials poden provocar 
un problema de salubritat per a les persones (com el fibrociment trencat que pugui emetre fibres 
d’amiant a l’ambient), s’haurà de considerar com a deficiència greu. 
 
En el cas de la instal·lació d’aigua per aforament, es tindrà en compte allò indicat en l’apartat anterior. 
 
Les deficiències referents a humitats s’haurien de qualificar com a greus si es considera que afecten 
l’habitabilitat i poden suposar un risc per a les persones, no podent-se solucionar únicament amb 
treballs de manteniment. 
 
En cas que la instal·lació comunitària de l’edifici no disposi de quadre de protecció i comandament, 
haurà de considerar-se com una deficiència LLEU, ja que significa l’absència de mecanismes de 
seguretat. Si, a més de l’anterior, l’edifici disposa d’ascensor, haurà de considerar-se com a GREU, ja 
que no pot quedar relegada a feines de manteniment. 
 
3.12. Relació i qualificació de les deficiències detectades (Punt 06) 
 
Aquest punt és un quadre resum on es recullen totes les deficiències de l’apartat anterior, que ha de 
contenir el mateix nombre de deficiències que en el punt 05. 
 



OFICINA TÈCNIC DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES 10 

S’ha de mantenir el mateix ordre, criteri d’avaluació, identificació de l’element, localització i descripció 
de la deficiència, que en les fitxes de deficiències del punt 05, és a dir, ha d’existir una correspondència 
total entre ambdós apartats 05 i 06. 
 
Si la descripció de la deficiència del punt 05, és massa llarga, en aquest quadre, l’apartat de 
“descripció” es pot fet de manera resumida. 
 
En el cas de que la deficiència sigui “lleu”, només s’ha de marcar una “x” a la columna corresponent. 
No caldrà indicar si representa o no un risc per a les persones. 
 
En el cas de que la deficiència sigui “greu”, s’ha d’indicar el termini per esmenar-la i marcar si hi ha o 
no risc per a les persones. 
 
Al final del quadre cal indicar si cal o no cal realitzar una diagnosi estructural o un altre tipis de prova, i 
en el cas de que així sigui, cal indicar quines. En aquests casos, haurà d’existir coherència entre la 
sol·licitud de la diagnosi o altres tipus de proves, i la descripció i avaluació de les deficiències. 
 
En el cas de que no es detecti cap deficiència a l’edifici, la fitxa 06 apareixerà en blanc. 
 
3.13. Estat general de l’edifici segons les deficiències detectades (punt 07) 
 
En aquest quadre cal marcar l’estat general de l’edifici, segons les deficiències avaluades a l’apartat 
anterior. Solament s’ha de marcar una única opció tenint en compte la tipologia de deficiències que 
s’han detectat comentat en apartats anteriors. 
 
3.14. Altre documentació d’interès (Punt 08) 
 
En aquest apartat s’ha d’indicar simplement amb un títol, aquella documentació que posteriorment 
s’adjuntarà de forma independent com a documentació annexa en un PDF a part. 
 
Aquesta documentació annexa haurà de contenir la informació que el tècnic consideri necessària o 
indispensable (Test d’aluminosi, fotografies, comunicats, etc.) per complementar l’informe tècnic de 
l’edifici i haurà d’estar vinculada a la inspecció. Aquesta documentació haurà d’adjuntar-se en un 
document PDF amb una portada pròpia, ja que es visarà. 



OFICINA TÈCNICA DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES 11 

 

2 INFORME D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI PINTOR PRADILLA 29-33 

 
A continuació s’adjunta l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici Pintor Pradilla 29-33 que es va fer 
el dia 02 de Març de 2015. 
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ITE 

Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici 

Pintor Pradilla 29-33 

 

Districte d’Horta - Guinardó 

Barcelona 08032 

 
Informe de la Inspecció Tècnica 

Identificació de l’expedient 

Data de la inspecció Any de construcció 

02/03/2015 1970 

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala 

Carrer Pintor Pradilla 29-33             

Codi Postal Població Província 

08032 Barcelona Barcelona 

Referència Cadastral de l’edifici  

(14 primers dígits de qualsevol entitat de l’edifici. Els 7 primers indiquen la finca i els 7 següents el full de plànol)  

Finca / Parcel·la 0463713 Full de plànol DF3806C  

 

Fotografia de l’edifici 

(en entrar en el camp de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge)  
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Dades del sol·licitant (Propietat de l’edifici o comunitat de propietaris) 

NIF / CIF / NIE / Altres Nom i cognoms / Raó social 

 Conunitat de propietaris 

Tipus de via Nom de via Número Bloc Escala Pis Porta 

Carrer Pintor Pradilla 29-33                        

Codi Postal Població Província 

08032 Barcelona Barcelona 

Telèfons de contacte Adreça electrònica 

        

 

 

Dades del tècnic 

Nom i cognoms del tècnic/a inspector/a 

 

Titulació Núm. Col·legiat Telèfons de contacte 

      

 

Índex 

 
01. Dades relatives a l’edifici 

Descripció de l’edifici 

Relació de nombre d’entitats 

 
02. Descripció del sistema envoltant  

 
03. Descripció del sistema estructural 
 Estructura vertical 

 Estructura horitzontal 

 Escala 
 
04. Descripció del sistema d’instal·lacions 
 Xarxa de sanejament 

 Instal·lació d’aigua 

 Instal·lació d’electricitat 
 Instal·lació de gas o altres fonts energètiques 

 Ascensor 
 
05. Deficiències detectades  
 Descripció de la deficiència detectada 

 Qualificació de la deficiència detectada 
 Fotografies 

 
06. Relació i qualificació de les deficiències detectades 

 
07. Estat general de l’edifici segons les deficiències detectades  

Qualificació de l’estat general de l’edifici 

Signatura del/de la  tècnic/a  

 
08. Altre documentació d’interès  

En aquest apartat es podrà adjuntar tot tipus de documentació, tant gràfica com escrita, que  es consideri adient 
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01.   Dades relatives a l’edifici 

Descripció de l’edifici 

Descripció 

Edifici plurifamiliar d'habitatges aïllat, amb accés pel carrer Pintor Pradilla 29-33. L'edifici està compost per planta soterrani, planta baixa, 

planta principal i tres plantes pis. 

L'edifici està destinat a: 

- En planta soterrani, pàrquing (15 places). 

- En planta baixa, 5 habitatges (apartaments). 

- En planta principal, porteria d'accés a la finca i 8 habitatges. 

- En plantes pis, 4 habitatges per planta. 

L'edifici té façana principal al carrer Pintor Pradilla 29-33, limitant al fons amb tres edificis plurifamiliars d'habitatges situats al núm. 53, 55 

i 57 del carrer Montserrat de Casanovas, a la dreta amb edifici plurifamiliar d'habitatges situat al núm. 35 del mateix carrer Pintor Pradilla i 

a l'esquerra amb edifici plurifamiliar d'habitatges situat al núm. 27 del mateix carrer. 

Segons dades cadastrals l'edifici té 2.071 m2 de superfície construïda sobre un solar de 951 m2 de superfície total. 

El croquis adjunt no correspon amb el cadastre ja que l'edifici disposa de diverses construccions que no apareixen al plànol com son: patis 2 i 

3, caixa d'ascensor i accés a la coberta 1. 

Nota: Abast i límits de la inspecció: 

La inspecció objecte d'aquest informe és visual, i es fa respecte d'aquells elements de l'edifici als quals s'ha tingut accés. No forma part de la 

inspecció detectar possibles vicis ocults, ni preveure causes sobrevingudes. Els elements objecte d'inspecció son i es limiten als que consten a 

l'informe. Els resultats de les proves a realitzar que s'indiquen al final de l'apartat 06 de l'informe, poden modificar el contingut del mateix. 

La manca d'aplicació de les mesures preventives o d'un adequat manteniment de l'edifici (com ajuda s'adjuntarà més endavant el Manual 

d'Us i Manteniment genèric de l'Edifici) pot esdevenir en degradació de l'estat i qualificacions de l'edifici. 

Croquis (esquema en planta que indiqui façanes, mitgeres i patis) 
(en entrar en el camp de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

 

 

Relació de nombre d’entitats 

 

PLANTA 

EXISTENTS INSPECCIONATS 

H
ab

it
at

g
es

 

L
o

ca
ls

 

P
àr

q
u
in

g
 

T
o

ta
l 

Habitatges 

(indiqueu les portes visitades) 
Locals TOTAL 

D’ENTITATS 

inspeccionades 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

Planta Soterrani       1 1                         1          1 

Planta Baixa 5       5 1 1 1 1 1                      5 

Planta Principal 8       8 1    1       1    1             4 

Planta Primera 4       4 1    1 1                         3 

Planta Segona 4       4 1 1 1 1                         4 

Planta Tercera 4       4 1 1 1 1                         4 

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

Total d’entitats 25    1 26 5 3 5 4 1 1    1 1          21 
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02.   Descripció del sistema envoltant 

Descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

Façana 1 (façana principal) 

Descripció 

Façana principal de maó ceràmic de 30 cm de gruix, formada per planta principal, tres plantes pis i ampit perimetral que delimita la coberta. 

A planta principal, apareix centrada la porta d'accés al vestíbul comunitari i dues finestres dels habitatges de planta principal protegides amb 

reixes metàl·liques. La porta d'accés al vestíbul està coberta per una cornisa de formigó armat amb acabat de xapa metàl·lica al seu cantell i 

està protegida superiorment per peces ceràmiques. Tot l'edifici d'habitatges està revestit amb fàbrica de maó vist menys les llindes de les 

finestres de planta primera, segona i tercera, que tenen un acabat amb revestiment de morter. Les plantes pis estan construïdes de manera 

regular i endreçada, amb dues galeries centrades que corresponen al safareig dels pisos de cada planta, separades a cada banda per parets de 

maó ceràmic de 15 cm amb revestiment continu de morter i amb dues obertures a cada banda de les galeries. Les galeries tenen un acabat a 

façana fet amb gelosies ceràmiques i superiorment amb reixa metàl·lica a planta primera i tercera, i amb obertures amb carpinteria 

d'alumini a planta segona. Les carpinteries i persianes de la resta de finestres són majoritàriament d'alumini. Existeixen dues escales que 

porten a Façana lateral dreta i a Façana lateral esquerra. 

Aquesta façana no disposa de balcons en cap de les seves plantes. 

A nivell de planta quarta existeix una cornisa de formigó armat que abarca tot el perímetre de l'edifici, amb revestiment de morter i acabat 

pintat. Està protegida superiorment per peces ceràmiques i per sobre hi ha l'ampit perimetral que delimita la coberta. 

 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
Imatge 2:       

Imatge 3:       

 

Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

Façana 2 (Façana posterior) 

Descripció 

Façana posterior de maó ceràmic de 30 cm de gruix, formada per planta soterrani, planta baixa, planta principal, tres plantes pis i ampit 

perimetral que delimita la coberta. A planta soterrani trobem aparells de renovació de l'aire interior del pàrquing. Aquesta planta esta 

revestida amb morter i acabat pintat. A partir de planta baixa, la façana esta revestida amb fàbrica de maó vist menys la part central, on 

trobem sistemes d'il·luminació de la caixa d'escala mitjançant peces de pavés, separats entre ells per formigó revestit amb morter. Les plantes 

pis estan construïdes de manera regular i endreçada amb galeries a banda i banda dels pavés, menys a la planta principal on trobem dues 

obertures de finestres. La carpinteria de les galeries i les finestres majoritàriament és d'alumini. Aquesta façana no disposa de balcons en cap 

de les seves plantes. A nivell de planta sisena existeix una cornisa de formigó armat que abarca tot el perímetre de l'edifici, amb revestiment 

de morter i acabat pintat. Està protegida superiorment per peces ceràmiques i per sobre hi ha l'ampit perimetral que delimita la coberta. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  

Imatge 3:  
 

Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

Façana 3 (Façana lateral detra) 

Descripció 

Façana lateral dreta de maó ceràmic de 30 cm de gruix, formada per planta baixa, planta principal, tres plantes pis i ampit perimetral que 

delimita la coberta. A planta baixa trobem algunes obertures protegides amb reixes metàl·liques i d'altres amb gelosies ceràmiques. 

Majoritàriament la carpinteria de les obertures son d'alumini. Existeix un balcó a cada una de la resta de plantes que ocupa tot el llarg de la 

façana i les lloses estan revestides de morter i acabat pintat. La resta de façana esta revestida amb fàbrica de maó vist, menys les llindes de les 

obertures que estan revestits de morter i acabat pintat. Les baranes són metàl·liques com també les reixes de protecció de les obertures de les 

plantes principal i primera. A planta baixa existeix una escala que porta a planta principal on es troba Façana 1 (façana principal). A nivell 

de planta cinquena existeix una cornisa de formigó armat que abarca tot el perímetre de l'edifici, amb revestiment de morter i acabat pintat. 

Està protegida superiorment per peces ceràmiques i per sobre hi ha l'ampit perimetral que delimita la coberta.  

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 

Imatge 3:  

 

Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

Façana 4 (Façana lateral esquerra) 

Descripció 

Façana lateral esquerra de maó ceràmic de 30 cm de gruix, formada per planta soterrani, planta baixa, planta principal, tres planes pis i 

ampit perimetral que delimita la coberta. A planta soterrani trobem dues obertures pel pàrquing. A planta baixa existeixen obertures amb 

carpinteria majoritàriament d'alumini i proteccions de reixes metàl·liques. Existeix un balcó a cada una de la resta de plantes que ocupa tot 

el llarg de la façana i les lloses estan revestides de morter i acabat pintat. La resta de façana esta revestida amb fàbrica de maó vist, menys les 

llindes de les obertures que estan revestits de morter i acabat pintat. Les baranes són metàl·liques. A planta baixa trobem una escala que 

porta a planta principal on es troba Façana 1 (façana principal). A nivell de planta cinquena existeix una cornisa de formigó armat que 

abarca tot el perímetre de l'edifici, amb revestiment de morter i acabat pintat. Està protegida superiorment per peces ceràmiques i per sobre 

hi ha l'ampit perimetral que delimita la coberta. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

 
 

 
 
Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 
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Mitgera 1 

Descripció 

Muret perimetral que delimita l'edifici d'habitatges d'aquest estudi amb el carrer Pintor Pradilla i on es troba l'accés a la finca Pintor 

Pradilla 29-33. Mitgera formada per paret de maró ceràmic de 15 cm de gruix dividida per trams amb pilastres de 30 x 30 cm 

aproximàdament, també de maó ceràmic. Els trams de muret estan protegits superiorment per peces ceràmiques i baranes metàl·liques i 

estan revestits amb morter. Les pilastres no tenen revestiment i estan protegide superiorment per peces planes de pedra artificial de 3 cm de 

gruix aproximadament. La porta d'entrada a la finca és metàl·lica. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
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Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

Mitgera 2 

Descripció 

Muret perimetral que delimita el pati de l'edifici d'habitatges d'aquest estudi amb el pati de l'edifici d'habitatges del núm 35 del mateix 

carrer Pintor Pradilla. Mitgera formada per paret de maró ceràmic de 15 i 20 cm de gruix dividida per trams amb pilastres de 30 x 30 cm 

aproximadament, també de maó ceràmic. Per una banda, els trams de muret de 15 cm estan protegits superiorment per peces ceràmiques i 

no estan revestits, i per l'altra banda, els trams de 20 cm tenen superiorment gelosies ceràmiques i estan revestits amb morter i acabat pintat. 

Les pilastres no tenen revestiment i estan protegides superiorment per peces planes de pedra artificial de 3 cm de gruix aproximadament. No 

disposa d'envà pluvial. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  

 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
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Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

Mitgera 3 

Descripció 

Muret perimetral que delimita l'edifici d'habitatges d'aquest estudi amb els edificis d'habitatges dels núm. 53, 55 i 57 del carrer Montserrat 

de Casanovas situats a nivells inferiors degut a la pendent del terreny. Mitgera formada per paret de maró ceràmic de 15 cm de gruix sense 

revestiment. Per una banda, el tram que està protegit superiorment per peces ceràmiques conté també una barana metàl·lica. D'altra banda, 

els altres trams solament estan protegits superiorment per maó ceràmic de 20 cm de gruix. No disposa d'envà pluvial.  

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
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Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

Mitgera 4 

Descripció 

Muret perimetral que delimita l'edifici d'habitatges d'aquest estudi amb l'edifici del núm. 27 del mateix carrer Pintor Pradilla. Mitgera 

formada per paret de maró ceràmic de 15 cm de gruix revestida amb morter i pintat, encara que hi ha zones sense revestiment. Està 

protegida superiorment per peces ceràmiques i existeix una barana metàl·lica en un tram. Disposa d'envà pluvial de 4 cm de gruix, amb 

acabat pintat. S'observen ventilacions a base de forats al mateix parament. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
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Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

Coberta 1 

Descripció 

Coberta corresponent al sostre de l'edifici, delimitada perimetralment per un ampit de 30 cm de gruix protegit per tela asfàltica 

autoprotegida. Coberta plana, no transitable, accesible nomès per al manteniment de la mateixa a travès d'una trampa. Acabat de rajola 

ceràmica de 28 x 14 cm. La composició i disposició de capes es desconeixen al no ser apreciables a simple vista. La coberta disposa de minvell 

perimetral de 15 cm d'alçada aproximadament. La coberta desguassa mitjançant baixants sense protegir. El material de la junta de dilatació 

es desconeix al no ser apreciable a simple vista. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
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Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

Pati 1 (Pati comunitari) 

Descripció 

Pati comunitari que envolta l'edifici aïllat, delimitat perimetralment per mitgeres 1, 2, 3 i 4, ja explicades anteriorment. El pati és accessible 

des del carrer a l'alçada de planta Principal. Existeix una part del pati ajardinada amb una zona de jocs i la resta del pati correspon a camí 

d'accés tant a l'entrada principal de l'edifici com a l'aparcament. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
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Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

Pati 2 (pati interior esquerra de pas d'instal·lacions) 

Descripció 

Façanes de pati de pas d'instal·lacions de maó ceràmic de 15 cm de gruix amb revestiment exterior continu de morter acolorit. S'accedeix a 

partir de les obertures de finestra a cada pis. La fusteria d'aquestes és majoritàriament d'alumini. Superiorment està protegit per claraboia 

fixa de vidres armats sobre estructura metàl·lica, inclinada a una aigua i que desguassa per la seva pròpia pendent a Coberta 1. Per aquest 

pati passen les següents instal·lacions: aigua, baixants d'aigües residuals, ventilació de cuines i extracció de fums. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
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Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

Pati 3 (pati interior dreta de pas d'instal·lacions) 

Descripció 

Façanes de pati de pas d'instal·lacions de maó ceràmic de 15 cm de gruix amb revestiment exterior continu de morter acolorit. S'accedeix a 

partir de les obertures de finestra a cada pis. La fusteria d'aquestes és majoritàriament d'alumini. Superiorment està protegit per claraboia 

fixa de vidres armats sobre estructura metàl·lica, inclinada a una aigua i que desguassa per la seva pròpia pendent a Coberta 1. Per aquest 

pati passen les següents instal·lacions: aigua, baixants d'aigües residuals, ventilació de cuines i extracció de fums. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
 

 

Annex de la descripció del sistema envoltant 
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Subsistema 

Caixa d'ascensor 

Descripció 

Caixa d'ascensor formada per façanes de maó de 15 cm de gruix amb revestiment exterior continu a base de morter acolorit, protegida 

inferiorment per minvell perimetral de 15 cm d'alçada aproximadament, finalitzat amb la mateixa rajola ceràmica de 28x14 cm d'acabat del 

paviment de la Coberta 1. S'observa una obertura de finestra de ventilació. Superiorment està protegida per coberta plana, no transitable, no 

accessible, no ventilada, amb acabat de peces ceràmiques. La coberta desguassa per la seva pendent a coberta 1. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  

 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex de la descripció del sistema envoltant 
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Subsistema 

Accés coberta 

Descripció 

Accés a coberta per trampa metàl·lica. Aquest accés esta protegit inferiorment per minvell perimetral de 12 cm d'alçada aproximadament. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  

 
Imatge 2:       

 

Imatge 3:       
 

 

03.   Descripció del sistema estructural 

Descripció del sistema estructural 

Cal especificar el sistema estructural de l’edifici fent esment, fins on sigui possible, dels materials i elements que el componen o, si s’escau, dels que no es poden determinar. 

Estructura vertical 

Descripció 

L'estructura vertical de l'edifici està formada a base de parets de càrrega de maó ceràmic de 15 cm de gruix, situades de forma paral·lela i 

perpendicular a les façana principal (façana 1). 

En general les llums de l'estructura ronden els cinc-sis metres de longitud i l'alçada terra-sostre supera els 2,50 m. 

Estructura horitzontal 

Descripció 

L'estructura horitzontal de l'edifici està formada per un forjat unidireccional de 25 cm de gruix aproximadament a base de bigues de formigó 

armat i revoltons ceràmics. Es desconeix l'intereix i tipus de bigues utilitzades. 

En general les llums de l'estructura ronden els cinc-sis metres de longitud.  

Escala 

Descripció 

L'escala està formada per una llosa de formigó armat de 18 cm de gruix aproximadament amb una amplada de 90 cm. Escala formada per 

dos trams paral·lels de 223 cm de longitud amb un replà intermedi de 200 cm de longitud i 90 cm d'amplada. L'embarcament a la mateixa es 

produeix des de replà de 666 cm de profunditat amb una amplada total de 200 cm (2 trams de 90 cm + 20 cm d'ull d'escala). 

A la planta soterrani i fins a la planta baixa de l'edifici la distribució de l'escala és diferent. 

L'escala disposa de barana i passamans de fusta amb una estructura metàl·lica. 

La mida de la petja dels graons és aproximadament de 27-28 cm i la mida de la contrapetja és aproximadament de 17-18 cm. El paviment 

correspon a peces de terratzo. 

Fotografia 

  (en entrar en el camp de formulari se us 
obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 
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04. Descripció del sistema d’instal·lacions 

Descripció del sistema d’instal·lacions 

Xarxa de sanejament 

Localització 

Baixants per patis de pas d'instal·lacions i col·lector enterrat. 

Baixant Situació:  Vist  Encastat    

 Material:  Ceràmic  Fibrociment  PVC  Es desconeix  

Col·lector Situació:  Enterrat  Vist  Encastat   

 Material:  Formigó  Ceràmic  Fibrociment  PVC  Es desconeix 

 

Instal·lació d’aigua 

Procedència:  Xarxa general  Aforament  Captació pròpia 

Ubicació bateria comptadors 

Planta soterrani, en armari de comptadors. 

Ubicació clau de pas general 

Planta baixa en arqueta en terra. 

Tipus de canonada dels muntants:  Plom  Ferro  Coure  Plàstic Altres:      

Fotografia

 
 

 

Instal·lació d’electricitat 

Ubicació de quadre de protecció 

Planta soterrani, en armari de comptadors. 

Quadre general de protecció:  ICP  Interruptor diferencial 

Ubicació de comptadors:  Individuals a cada habitatge  Centralitzats 

Fotografia 

  (en entrar en el camp de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i 

inserir una imatge) 

 

Instal·lació de gas o altres fonts energètiques 

Tipus de subministrament:  Gas natural        

Ubicació de comptadors:  Individuals a cada habitatge  Centralitzats 

 

Ascensor 

Hi ha ascensor?:  Sí Dimensions de la cabina: Profunditat: 183 cm Amplada  108 cm 

  No És possible la instal·lació?  Sí  No 

 Ubicació 

 

L'ascensor passa per la caixa d'escala. 

Observacions 

      

05.   Deficiències detectades 
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Deficiències detectades 

Element 

Ampits finestres 

Localització 

Façana 1 (façana principal) 

Descripció de la deficiència 

S'observen esquerdes als ampits de pedra artificial de les finestres de Façana 1 (façana principal), produïdes per l'oxidació de l'armat 

interior. 

 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres: Instal·lació de malla de protecció per evitar 

possibles despreniments a carrer que poden ocasionar danys a tercers. 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  

Imatge 2:  

Imatge 3:  
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Ampits finestres 

Localització 

Façana 2 (façana posterior) 

Descripció de la deficiència 

S'observen esquerdes als ampits de pedra artificial de les finestres de Façana 2 (façana posterior), produïdes per l'oxidació de l'armat 

interior. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres: Instal·lació de malla de protecció per evitar possibles 

despreniments a carrer que poden ocasionar danys a tercers. 

  

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Lloses galeries 

Localització 

Façana 2 (façana posterior) 

Descripció de la deficiència 

S'observen fissures i bufats en el revestiment de morter de les lloses de les galeries de façana 2 (façana posterior), degut al pas del temps, 

inclemències meteorològiques i a la manca de manteniment. 

Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i sense risc de despreniments. Es realitzaran treballs de 

reparació per a la seva adequació i evitar l'increment en número i dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 

manteniment. 

 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
 

 

 

Annex de deficiències detectades 
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Deficiències detectades 

Element 

Sostres galeries 

Localització 

Façana 2 (façana posterior) 

Descripció de la deficiència 

S'observen fissures de menys de 3 mm de gruix en el revestiment dels sostres de les galeries de façana 2 (façana posterior). 

Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i sense risc de despreniments. Es realitzaran treballs de 

reparació per a la seva adequació i evitar l'increment en número i dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 

manteniment. 

 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  

 
Imatge 2:      

 

Imatge 3:      
 

 

Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Ancoratges 

Localització 

Façana 2 (façana posterior) 

Descripció de la deficiència 

El parament vertical de façana 2 (façana posterior) presenta fissures originades per l'oxidació dels ancoratges metàl·lics de les baranes. Quan 

un element està oxidat augmenta de volum i això produeix el trencament del material on s'ancora. 

Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i sense risc de despreniments. Es realitzaran treballs de 

reparació per a la seva adequació i evitar l'increment en número i dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 

manteniment. 

 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
 

 

 

Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Lloses balcons 

Localització 

Façana 3 (façana lateral dreta) 

Descripció de la deficiència 

S'observen fissures en el revestiment de morter de les lloses dels balcons de façana 3 (façana lateral dreta), degut al pas del temps, 

inclemències meteorològiques i a la manca de manteniment. 

Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i sense risc de despreniments. Es realitzaran treballs de 

reparació per a la seva adequació i evitar l'increment en número i dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 

manteniment. 

 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
 

 

 

Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Sostres balcons 

Localització 

Façana 3 (façana lateral dreta) 

Descripció de la deficiència 

S'observen fissures i bufats del material de revestiment dels sostres de balcons de Façana 3 (façana lateral dreta). 

Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i sense risc de despreniments. Es realitzaran treballs de 

reparació per a la seva adequació i evitar l'increment en número i dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 

manteniment. 

 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
 

 

 

Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Ancoratges 

Localització 

Façana 3 (façana lateral dreta) 

Descripció de la deficiència 

Els ancoratges de barana de Façana 3 (façana lateral dreta) estan provocant el desplaçament de les peces trencaaigües a causa de l'augment 

de volum originat per l'oxidació del mateix element. 

Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i sense risc de despreniments. Es realitzaran treballs de 

reparació per a la seva adequació i evitar l'increment en número i dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 

manteniment. 

 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
 

 

 

Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Trencaaigües 

Localització 

Façana 3 (façana lateral dreta) 

Descripció de la deficiència 

Els trencaaigües perimetrals dels balcons de façana 3 (façana lateral dreta) s'estan començant a bufar i separar de la resta del paviment del 

balcó. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
 

 

 

Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Paviment 

Localització 

Façana 3 (façana lateral dreta) 

Descripció de la deficiència 

Les peces ceràmiques del paviment dels balcons de Façana 3 (façana lateral dreta) s'estan aixecant. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
 

 

 

Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Ampits finestres 

Localització 

Façana 3 (façana lateral esquerra) 

Descripció de la deficiència 

S'observen esquerdes i pèrdua de material als ampits de pedra artificial de les finestres de façana 3 (façana lateral esquerra), produïdes per 

l'oxidació de l'armat interior. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
 

 

 

Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Parament 

Localització 

Façana 4 (façana lateral dreta) 

Descripció de la deficiència 

S'observen fissures de menys de 3 mm de gruix al revestiment del parament de Façana 4 (façana laterat dreta) degut al pas del temps, 

inclemències meteorològiques i a la manca de manteniment. 

Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i sense risc de despreniments. Es realitzaran treballs de 

reparació per a la seva adequació i evitar l'increment en número i dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 

manteniment. 

 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  

 
Imatge 2:      

 

Imatge 3:      
 

 

Annex de deficiències detectades 
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Deficiències detectades 

Element 

Sostres balcons 

Localització 

Façana 4 (façana lateral esquerra) 

Descripció de la deficiència 

S'observen fissures i bufats del material de revestiment dels sostres de balcons de Façana 4 (façana lateral esquerra). 

Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i sense risc de despreniments. Es realitzaran treballs de 

reparació per a la seva adequació i evitar l'increment en número i dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 

manteniment. 

 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  

 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Ancoratges 

Localització 

Façana 4 (façana lateral esquerra) 

Descripció de la deficiència 

Els ancoratges de barana de Façana 4 (façana lateral esquerra) estan provocant el desplaçament i trencament de les peces trencaaigües a 

causa de l'augment de volum originat per l'oxidació del mateix element. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres: Instal·lació de malla de protecció per evitar possibles 

despreniments a carrer que poden ocasionar danys a tercers. 

  

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
 

 

 

Annex de deficiències detectades 
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Deficiències detectades 

Element 

Trencaaigües 

Localització 

Façana 4 (façana lateral esquerra) 

Descripció de la deficiència 

Els trencaaigües perimetrals de balcons de façana 4 (façana lateral esquerra) estan separats de la resta del paviment i és apreciable que hi ha 

peces trencades i aixecades. Inclòs és apreciable la presència d'herbes. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres: Instal·lació de malla de protecció per evitar possibles 

despreniments a carrer que poden ocasionar danys a tercers. 

  

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  

 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
 

 

 

Annex de deficiències detectades 
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Deficiències detectades 

Element 

Paviment 

Localització 

Façana 4 (façana lateral esquerra) 

Descripció de la deficiència 

Les peces ceràmiques del paviment dels balcons de Façana 4 (façana lateral esquerra) s'estan aixecant. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  

 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
 

 

 

Annex de deficiències detectades 
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Deficiències detectades 

Element 

Paviment 

Localització 

Coberta 1 

Descripció de la deficiència 

Les peces ceràmiques del paviment de la Coberta 1 s'estan començant a separar i axecar per les juntes. 

Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial. Es realitzaran treballs de reparació per a la seva adequació 

i evitar l'increment en número i dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o manteniment. 

 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  

 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Impermeabilització 

Localització 

Coberta 1 

Descripció de la deficiència 

La làmina impermable autoprotegida de la Coberta 1 es troba en mal estat degut a la falta de manteniment i a les inclemències del temps. 

Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un estat inicial i els pisos inferiors no presenten problemes d'humitat. Es 

realitzaran treballs de reparació per a la seva adequació i evitar l'increment en número i dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de 

rehabilitació i/o manteniment. 

 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
 

 

 

Annex de deficiències detectades 
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Deficiències detectades 

Element 

Embornals 

Localització 

Coberta 1 

Descripció de la deficiència 

És apreciable que alguns dels embornals no disposen d'element de protecció. Es recomana la seva instal·lació per evitar l'entrada a 

l'embornal de sòlids que puguin obturar el baixant. 

Es recomana fer un manteniment periòdic, una neteja d'aquesta zona, per evitar l'acumulació de brutícia i l'aparició de plantes.  

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  

 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
 

 

Annex de deficiències detectades 



OFICINA TÈCNICA DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES 47 

Deficiències detectades 

Element 

Baixants de fibrociment 

Localització 

Pati 2 (Pati lateral esquerra) 

Descripció de la deficiència 

El Pati 2 (Pati lateral esquerra) conté baixants de fibrociment. El fibrociment és una barreja de ciment pòrtland i amiant (també anomenat 

asbest). Quan aquest tipus de fibrociment està en bon estat, no és perillós per a la salut. En canvi, quan es trenca o es desgasta es poden 

alliberar fibres d'amiant a l'entorn, ser respirades i introduir-se al pulmó, amb el risc de produïr diverses malalties amb el pas del temps, les 

més greus de les quals són el càncer de pulmó, l'asbestosi i la mesotelioma (un altre tipus de càncer). Les fibres també es poden adherir a la 

roba i desprendre's més endavant, la qual cosa podria estendre el risc de contaminació. Per tant, si sospitem que un objecte pot contenir 

fibrociment amb amiant, no s'ha de trencar MAI per evitar riscos innecessaris. Actualment aquests baixants no presenten cap perill però es 

recomana realitzar un manteniment periòdic d'aquest element per comprovar el seu estat. En cas d'estar trencat es recomana la immediata 

substitució amb empresa especialitzada i adscrita al RERA. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  

 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Baixants de fibrociment 

Localització 

Pati 3 (Pati lateral dreta) 

Descripció de la deficiència 

El Pati 3 (Pati lateral dreta) conté baixants de fibrociment. El fibrociment és una barreja de ciment pòrtland i amiant (també anomenat 

asbest). Quan aquest tipus de fibrociment està en bon estat, no és perillós per a la salut. En canvi, quan es trenca o es desgasta es poden 

alliberar fibres d'amiant a l'entorn, ser respirades i introduir-se al pulmó, amb el risc de produïr diverses malalties amb el pas del temps, les 

més greus de les quals són el càncer de pulmó, l'asbestosi i la mesotelioma (un altre tipus de càncer). Les fibres també es poden adherir a la 

roba i desprendre's més endavant, la qual cosa podria estendre el risc de contaminació. Per tant, si sospitem que un objecte pot contenir 

fibrociment amb amiant, no s'ha de trencar MAI per evitar riscos innecessaris. Actualment aquests baixants no presenten cap perill però es 

recomana realitzar un manteniment periòdic d'aquest element per comprovar el seu estat. En cas d'estar trencat es recomana la immediata 

substitució amb empresa especialitzada i adscrita al RERA. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 

 

 

Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Paraments verticals 

Localització 

Escala comunitària 

Descripció de la deficiència 

S'observen fissures als paraments verticals de l'escala comunitària. 

Actualment i amb data de l'any 2011 (any d'instal·lació de l'ascensor) hi ha col·locats diversos testimonis de guix que com es pot apreciar a les 

fotografies adjuntes estan intactes, per tant es considera que aquestes fissures estan inactives i per tant la finca no presenta problemes a nivell 

estructural. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  

 

Imatge 3:  

 

 

Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

Parament vertical 

Localització 

Habitatge 3º 4ª 

Descripció de la deficiència 

S'han detectat humitats de condensació a l'habitatge 3º 4ª. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 

Imatge 3:      
 

 

 

 

 

06.   Relació i qualificació de les deficiències detectades 

Relació i qualificació de les deficiències detectades 

 

Greus 

Lleus 
Termini per a esmena 

de deficiències 
Hi ha risc per a les 

persones? 

Element:Ampits finestres 

12 mesos  Si   No  

Localització:Façana 1 (façana principal) 

Descripció: S'observen esquerdes als ampits de pedra artificial de les 
finestres de Façana 1 (façana principal), produïdes per l'oxidació de 

l'armat interior. 

 

 

 

Element:Ampits finestres 

12 mesos  Si   No  

Localització:Façana 2 (façana posterior) 

Descripció: S'observen esquerdes als ampits de pedra artificial de les 

finestres de Façana 2 (façana posterior), produïdes per l'oxidació de 

l'armat interior. 
 

 

 

Element:Lloses galeries 

   mesos  Si   No  

Localització:Façana 2 (façana posterior) 

Descripció: S'observen fissures i bufats en el revestiment de morter de 

les lloses de les galeries de façana 2 (façana posterior), degut al pas del 
temps, inclemències meteorològiques i a la manca de manteniment. 

Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un 

estat inicial i sense risc de despreniments. Es realitzaran treballs de 
reparació per a la seva adequació i evitar l'increment en número i 

dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 

manteniment. 
 

 

 

Element:Sostres galeries 

   mesos  Si   No  

Localització:Façana 2 (façana posterior) 

Descripció: S'observen fissures de menys de 3 mm de gruix en el 

revestiment dels sostres de les galeries de façana 2 (façana posterior). 

Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un 
estat inicial i sense risc de despreniments. Es realitzaran treballs de 

reparació per a la seva adequació i evitar l'increment en número i 

dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 
manteniment. 

 

 
 

Element:Ancoratges 

   mesos  Si   No  

Localització:Façana 2 (façana posterior) 

Descripció: El parament vertical de façana 2 (façana posterior) 
presenta fissures originades per l'oxidació dels ancoratges metàl•lics de 

les baranes. Quan un element està oxidat augmenta de volum i això 

produeix el trencament del material on s'ancora. 
Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un 

estat inicial i sense risc de despreniments. Es realitzaran treballs de 

reparació per a la seva adequació i evitar l'increment en número i 
dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 

manteniment. 
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Element:Lloses balcons 

   mesos  Si   No  

Localització:Façana 3 (façana lateral dreta) 

Descripció: S'observen fissures en el revestiment de morter de les 
lloses dels balcons de façana 3 (façana lateral dreta), degut al pas del 

temps, inclemències meteorològiques i a la manca de manteniment. 

Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un 
estat inicial i sense risc de despreniments. Es realitzaran treballs de 

reparació per a la seva adequació i evitar l'increment en número i 

dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 
manteniment. 

 

Element:Sostres balcons 

   mesos  Si   No  

Localització:Façana 3 (façana lateral dreta) 

Descripció: S'observen fissures i bufats del material de revestiment 

dels sostres de balcons de Façana 3 (façana lateral dreta). 

Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un 
estat inicial i sense risc de despreniments. Es realitzaran treballs de 

reparació per a la seva adequació i evitar l'increment en número i 

dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 
manteniment. 

 

Element:Ancoratges 

   mesos  Si   No  

Localització:Façana 3 (façana lateral dreta) 

Descripció: Els ancoratges de barana de Façana 3 (façana lateral dreta) 

estan provocant el desplaçament de les peces trencaaigües a causa de 

l'augment de volum originat per l'oxidació del mateix element. 
Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un 

estat inicial i sense risc de despreniments. Es realitzaran treballs de 

reparació per a la seva adequació i evitar l'increment en número i 
dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 

manteniment. 

 

Element:Trencaaigües 

12 mesos  Si   No  

Localització:Façana 3 (façana lateral dreta) 

Descripció: Els trencaaigües perimetrals dels balcons de façana 3 

(façana lateral dreta) s'estan començant a bufar i separar de la resta del 

paviment del balcó. 
 

Element:Paviment 

12 mesos  Si   No  
Localització:Façana 3 (façana lateral dreta) 

Descripció: Les peces ceràmiques del paviment dels balcons de Façana 
3 (façana lateral dreta) s'estan aixecant. 

 

Element:Ampits finestres 

12 mesos  Si   No  

Localització:Façana 3 (façana lateral esquerra) 

Descripció: S'observen esquerdes i pèrdua de material als ampits de 
pedra artificial de les finestres de façana 3 (façana lateral esquerra), 

produïdes per l'oxidació de l'armat interior. 

 

Element:Parament 

   mesos  Si   No  

Localització:Façana 4 (façana lateral dreta) 

Descripció: S'observen fissures de menys de 3 mm de gruix al 

revestiment del parament de Façana 4 (façana laterat dreta) degut al 
pas del temps, inclemències meteorològiques i a la manca de 

manteniment. 

Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un 
estat inicial i sense risc de despreniments. Es realitzaran treballs de 

reparació per a la seva adequació i evitar l'increment en número i 

dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 
manteniment. 

 

 

06.   Relació i qualificació de les deficiències detectades 

Relació i qualificació de les deficiències detectades 

 

Greus 

Lleus 
Termini per a esmena 

de deficiències 
Hi ha risc per a les 

persones? 

Element:Sostres balcons 

   mesos  Si   No  

Localització:Façana 4 (façana lateral esquerra) 

Descripció: S'observen fissures i bufats del material de revestiment 
dels sostres de balcons de Façana 4 (façana lateral esquerra). 

Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un 

estat inicial i sense risc de despreniments. Es realitzaran treballs de 

reparació per a la seva adequació i evitar l'increment en número i 

dimensió d'aquestes patologies en futurs treballs de rehabilitació i/o 

manteniment. 
 

Element:Ancoratges 

12 mesos  Si   No  

Localització:Façana 4 (façana lateral esquerra) 

Descripció: Els ancoratges de barana de Façana 4 (façana lateral 
esquerra) estan provocant el desplaçament i trencament de les peces 

trencaaigües a causa de l'augment de volum originat per l'oxidació del 

mateix element. 

Element:Trencaaigües 

12 mesos  Si   No  

Localització:Façana 4 (façana lateral esquerra) 

Descripció: Els trencaaigües perimetrals de balcons de façana 4 

(façana lateral esquerra) estan separats de la resta del paviment i és 
apreciable que hi ha peces trencades i aixecades. Inclòs és apreciable la 

presència d'herbes. 

Element:Paviment 

12 mesos  Si   No  Localització:Façana 4 (façana lateral esquerra) 

Descripció: Les peces ceràmiques del paviment dels balcons de Façana 
4 (façana lateral esquerra) s'estan aixecant. 

Element:Paviment 

   mesos  Si   No  

Localització:Coberta 1 

Descripció: Les peces ceràmiques del paviment de la Coberta 1 s'estan 
començant a separar i axecar per les juntes. 

Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un 

estat inicial. Es realitzaran treballs de reparació per a la seva adequació 
i evitar l'increment en número i dimensió d'aquestes patologies en 

futurs treballs de rehabilitació i/o manteniment. 

 

Element:Impermeabilització 

   mesos  Si   No  

Localització:Coberta 1 

Descripció: La làmina impermable autoprotegida de la Coberta 1 es 

troba en mal estat degut a la falta de manteniment i a les inclemències 

del temps. 
Aquestes deficiències es consideren lleus degut a que es troben en un 

estat inicial i els pisos inferiors no presenten problemes d'humitat. Es 

realitzaran treballs de reparació per a la seva adequació i evitar 
l'increment en número i dimensió d'aquestes patologies en futurs 

treballs de rehabilitació i/o manteniment. 

 

Element:Embornals 

   mesos  Si   No  

Localització:Coberta 1 

Descripció: És apreciable que alguns dels embornals no disposen 

d'element de protecció. Es recomana la seva instal•lació per evitar 
l'entrada a l'embornal de sòlids que puguin obturar el baixant. 

Es recomana fer un manteniment periòdic, una neteja d'aquesta zona, 
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per evitar l'acumulació de brutícia i l'aparició de plantes.  

Element:Baixants de fibrociment 

   mesos  Si   No  

Localització:Pati 2 (Pati lateral esquerra) 

Descripció: El Pati 2 (Pati lateral esquerra) conté baixants de 

fibrociment. El fibrociment és una barreja de ciment pòrtland i amiant 

(també anomenat asbest). Quan aquest tipus de fibrociment està en bon 
estat, no és perillós per a la salut. En canvi, quan es trenca o es 

desgasta es poden alliberar fibres d'amiant a l'entorn, ser respirades i 

introduir-se al pulmó, amb el risc de produïr diverses malalties amb el 
pas del temps, les més greus de les quals són el càncer de pulmó, 

l'asbestosi i la mesotelioma (un altre tipus de càncer). Les fibres també 

es poden adherir a la roba i desprendre's més endavant, la qual cosa 
podria estendre el risc de contaminació. Per tant, si sospitem que un 

objecte pot contenir fibrociment amb amiant, no s'ha de trencar MAI 

per evitar riscos innecessaris. Actualment aquests baixants no 
presenten cap perill però es recomana realitzar un manteniment 

periòdic d'aquest element per comprovar el seu estat. En cas d'estar 

trencat es recomana la immediata substitució amb empresa 
especialitzada i adscrita al RERA. 

Element:Baixants de fibrociment 

   mesos  Si   No  

Localització:Pati 3 (Pati lateral dreta) 

Descripció: El Pati 3 (Pati lateral dreta) conté baixants de fibrociment. 
El fibrociment és una barreja de ciment pòrtland i amiant (també 

anomenat asbest). Quan aquest tipus de fibrociment està en bon estat, 

no és perillós per a la salut. En canvi, quan es trenca o es desgasta es 
poden alliberar fibres d'amiant a l'entorn, ser respirades i introduir-se al 

pulmó, amb el risc de produïr diverses malalties amb el pas del temps, 

les més greus de les quals són el càncer de pulmó, l'asbestosi i la 
mesotelioma (un altre tipus de càncer). Les fibres també es poden 

adherir a la roba i desprendre's més endavant, la qual cosa podria 

estendre el risc de contaminació. Per tant, si sospitem que un objecte 
pot contenir fibrociment amb amiant, no s'ha de trencar MAI per evitar 

riscos innecessaris. Actualment aquests baixants no presenten cap 

perill però es recomana realitzar un manteniment periòdic d'aquest 
element per comprovar el seu estat. En cas d'estar trencat es recomana 

la immediata substitució amb empresa especialitzada i adscrita al 

RERA. 

Element:Paraments verticals 

   mesos  Si   No  

Localització:Escala comunitària 

Descripció: S'observen fissures als paraments verticals de l'escala 

comunitària. 

Actualment i amb data de l'any 2011 (any d'instal•lació de l'ascensor) 
hi ha col•locats diversos testimonis de guix que com es pot apreciar a 

les fotografies adjuntes estan intactes, per tant es considera que 

aquestes fissures estan inactives i per tant la finca no presenta 
problemes a nivell estructural. 

Element:Parament vertical 

   mesos  Si   No  Localització:Habitatge 3º 4ª 

Descripció: S'han detectat humitats de condensació a l'habitatge 3º 4ª. 

Element:      

   mesos  Si   No  Localització:      

Descripció:       

 

 

 

Cal realitzar una diagnosi estructural?   Sí  No 

Cal realitzar altre tipus de proves?   Sí  No 

Indiqueu-les 

 

 

 

 
07.   Estat general de l’edifici segons les deficiències detectades 

Estat general de l’edifici segons les deficiències detectades 

 Molt greu: Existència generalitzada de deficiències que per la seva importància afecten greument l’estabilitat de l’edifici i 

representen un perill per a la seguretat de les persones. 

Cal adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat corresponents. 

 Amb deficiències greus: Existència de deficiències que per la seva importància cal esmenar en els terminis indicats. 

Si les deficiències comporten risc per a les persones, cal adoptar mesures urgents de seguretat, prèvies a 

l’execució de les obres. 

 Amb deficiències lleus: Existència de deficiències produïdes per manca de conservació. Cal efectuar treballs de manteniment per evitar 
el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

 Sense deficiències: No s’aprecien deficiències en la inspecció ocular. 

 

 

 

Signatura del/de la tècnic/a Col·legi professional 

Nom i cognoms: Joan Carles Marí Soler  

Localitat i data: Barcelona a 30 de Març de 2015 
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, de caràcter personal (LOPD), us informem que les vostres dades de caràcter 
personal seran incorporades en un fitxer del qual és responsable l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb domicili social al carrer de la Diputació, 92, 08015 Barcelona, a fi de 
gestionar la vostra sol·licitud. Us informem de la possibilitat de d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació amb l’Agència, cancel·lació de les vostres 
dades personal mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a la seu de l’Agència (Àrea TIC), al domicili social abans esmentat.   

 
08.   Altre documentació d’interès 

Cal fer una relació de la documentació adjuntada. 

- Planificació de les activitats a realitzar 

 

 

 
 
 
 



OFICINA TÈCNIC DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES 52 

 

2.1 SOL·LICITUD CERTIFICAT D’APTITUD ITE PINTOR PRADILLA 29-33 
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Carrer               Pintor Pradilla                                                                                                          29-33 
 

 
08032                Barcelona                                                                                                                             Barcelona 

 
 
 
 
 

✔ 

 

 
Comunitat de Propietaris                                                                                                      

 

 
Carrer                  Pintor Pradilla                                                                             29-33 

 

 
08032                 Barcelona                                                                                                      Barcelona 

 

 
                                               

 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                       

 

 

 

 
                                                  

 
 
 

✔ 

 
 
 
 

Barcelona, 06 de Març de 2015 

mailto:finques@cleries.com
mailto:pat@jcmari.es
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2.2 MANUAL D’US I MANTENIMENT ITE PINTOR PRADILLA 29-33 
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  ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 
  MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT DE L'EDIFICI 
    
 
Carrer Pintor Pradilla, 29-33 - Barcelona 
 
Barcelona, 02/03/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EL MANTENIMENT... 
    
 
 
Les cases, tant en el seu conjunt com per a cadascun dels seus components, han de tenir un ús i un 
manteniment adequats. És per aquest motiu, que els seus propietaris i usuaris han de conèixer les 
seves característiques i les de les diferents parts. Una casa en bon estat ha de ser: 
 
· Segura. La casa ens proporciona seguretat, però els edificis, a mesura que envelleixen presenten 
perills: el simple accident domèstic, la fuita de gas, la descàrrega elèctrica o el despreniment d’una part 
de la façana. Si tenim la casa en bon estat eliminem els perills i augmentem la nostra seguretat. 
 
· Durable i econòmica. Si la casa està en bon estat dura més, envelleix més dignament i en podem 
gaudir molts més anys. Al mateix temps, amb un manteniment periòdic, evitem les fortes despeses que 
hem d’efectuar si, de sobte, cal fer reparacions importants originades per un petit problema que s’ha 
anat agreujant amb el temps. Tenir la casa en bon estat ens surt a compte. 
 
· Ecològica. L’aïllament tèrmic i el bon funcionament de les instal·lacions (electricitat, gas, calefacció, 
aire condicionat, etc.) permeten un important estalvi energètic. Si els aparells funcionen bé, no gastem 
més energia del que cal i respectem el medi ambient. Una casa en bon estat és ecològica. 
 
· Confortable. Podem gaudir d’una casa amb les màximes prestacions de totes les seves parts i 
instal·lacions. Podem aconseguir un nivell òptim de confort amb una temperatura i humitat adequades, 
un bon aïllament dels sons i una il·luminació i ventilació òptimes. Una casa en bon estat ens 
proporciona qualitat de vida. 
 
· Agradable. Una casa en bon estat té millor aspecte i fa més agradables els carrers del nostre poble o 
ciutat. 
 
 
CONÈIXER L’EDIFICI 
 
Els nostres edificis són complexos. S’han construït per donar resposta a les necessitats de la vida 
diària. Cada part té una missió específica i ha de complir-la sempre. 
 
A. L’Estructura. Suporta el pes de la casa. Té elements horitzontals (sostres), verticals (pilars o parets 
mestres) i soterrats (fonaments). Els sostres (el sòl que trepitgem) aguanten el seu propi pes, el dels 
envans, els paviments, els mobles i les persones. Els pilars o les parets de càrrega aguanten els 
sostres i porten els pesos als fonaments i al terreny. 
 
B. Les Façanes. Ens protegeixen de la calor, el fred, el vent, la pluja i els sorolls. Proporcionen intimitat, 
i, al mateix temps, ens relacionen amb l’exterior mitjançant les finestres i els balcons. 
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C. La Coberta. A l’igual que la façana, protegeix dels agents atmosfèrics i aïlla de les temperatures 
extremes. Hi ha dos tipus de coberta: les planes o els terrats, i les inclinades o teulades. 
 
D. Les Parets Interiors. Divideixen la casa en diferents espais, on fem les nostres activitats (dormir, 
cuinar, descansar, menjar, rentar). Les parets que només tenen funció divisòria s’anomenen envans. 
En canvi, les que suporten pes s’anomenen parets mestres. 
 
E. Els Acabats. Donen qualitat i confort als espais interiors. Habitualment l’usuari podrà introduir els 
canvis o les variacions que desitgi. 
 
F. Les Instal·lacions. Són l’equipament i la maquinària que introdueix l’energia dins l’edifici i la 
distribueix. 

 
  EL MANUAL... 
    
 
 
El manual d’ús i manteniment forma part del Llibre de l’Edifici que es lliura al President de la Comunitat 
de Propietaris. Aquest manual us permetrà gestionar i mantenir l’edifici amb una eficàcia més gran. A 
cadascun dels capítols podreu trobar: primer, una descripció breu de cada element constructiu i, a 
continuació, les instruccions d’ús corresponents. Hi són indicades també les inspeccions a fer en el 
futur i les diferents operacions de manteniment. 
 
El control de les visites d’inspecció i de les operacions de manteniment el duu a terme el Tècnic de 
Capçalera, mitjançant les Fitxes de Control Anual, les quals podrà trobar arxivades al Quadern de 
Registre del Llibre de l’Edifici. 
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  ESTRUCTURA 
    
   ESTRUCTURA VERTICAL 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Parets de càrrega de maó ceràmic massís 
Parets de càrrega de maó ceràmic perforat 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Ús 
Les humitats persistents als elements estructurals tenen un efecte nefast sobre la conservació de 
l’estructura. Cal reparar-les immediatament. 
 
Si s’han de penjar objectes (quadres, prestatgeries, mobles o lluminàries) als elements estructurals cal 
utilitzar tacs i cargols adequats per al material de base. 
 
Modificacions 
Els elements que formen part de l’estructura de l’edifici, parets de càrrega incloses, no es poden alterar 
sense el control del Tècnic de Capçalera. Aquesta prescripció inclou la realització de regates a les 
parets de càrrega i l’obertura de passos per a la redistribució d’espais interiors. 
 
Lesions 
Durant la vida útil de l’edifici poden aparèixer símptomes de lesions a l’estructura o als elements en 
contacte amb ella. En general, aquests defectes poden tenir caràcter greu. En aquests casos, és 
necessari que el vostre Tècnic de Capçalera analitzi les lesions detectades, en determini la importància 
i, si escau, decideixi la necessitat d’una intervenció. 
 
Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre l’estructura: 
 
- Deformacions: desploms de parets, façanes i pilars. 
- Fissures i esquerdes: a parets, façanes i pilars.  
 
- Escrostonaments a les cantonades dels maons ceràmics.  
 
- Escrostonaments a les cantonades dels maons ceràmics.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada 10 anys Control de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes a les parets 

i pilars de ceràmica. 
 

 
Cada 10 anys Control de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes a les parets 

i pilars de ceràmica. 
 

 
Cada 10 anys Revisió total dels elements de l’estructura vertical. 

 
 
 

   ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Sostres de biguetes de formigó armat 
Entrebigats de revoltons ceràmics 
Lloses d’escala formades per lloses massisses de formigó armat 
La sobrecàrrega admissible als habitatges és de  kg/m2 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Ús 
En general, cal col·locar els mobles de gran pes o que contenen materials de gran pes -com és el cas 
d’armaris i prestatgeries- a prop de pilars o parets de càrrega. 
 
Als sostres cal penjar els objectes (lluminàries) amb tacs i cargols adequats per el material de base. 
 
Modificacions 
L’estructura té una resistència limitada: ha estat dimensionada per suportar el propi pes i els pesos 
afegits de persones, mobles i electrodomèstics. Si es canvia el tipus d’ús de l’edifici, per exemple 
magatzem, l’estructura es sobrecarregarà i es sobrepassaran els límits de seguretat. 
 
Lesions 
Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la part inferior del 
sostre. Si apareix algun dels símptomes següents es recomana que feu una consulta al vostre Tècnic 
de Capçalera. 
 
Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre l’estructura: 
- Deformacions: desploms a sostres, rajoles del paviment desencaixades, portes o finestres que no 
ajusten. 
- Fissures i esquerdes: a sostres, sòls, bigues i llindes de portes, balcons i finestres.  
 
- Escrostonaments al revestiment de formigó. 
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  
 
- Escrostonaments al revestiment de formigó. 
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada 10 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura 

horitzontal. 
 

 
Cada 10 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura 

horitzontal. 
 

 
Cada 10 anys Revisió general dels elements portants horitzontals. 

 
 
 
  TANCAMENTS EXTERIORS 
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   TANCAMENTS DE FAÇANA 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Tancaments de parets de fàbrica de maó massís 
Tancaments de parets de fàbrica de maó perforat 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Les façanes separen l’habitatge de l’ambient exterior, per aquest motiu, han de complir importants 
exigències d’aïllament respecte del fred o la calor, el soroll, l’entrada d’aire i d’humitat, la resistència, la 
seguretat al robatori, etc. 
 
La façana constitueix la imatge externa de la casa i dels seus ocupants, conforma el carrer i, per tant, 
configura l’aspecte de la nostra ciutat. Per això, no pot alterar-se (tancar balcons amb vidre, obrir noves 
obertures, instal·lar tendals o rètols no apropiats) sense tenir en compte les ordenances municipals i 
l’aprovació de la Comunitat de Propietaris.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada 10 anys Inspecció de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes dels 

tancaments d’obra de fàbrica ceràmica. 
 

 
Cada 10 anys Inspecció de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes dels 

tancaments d’obra de fàbrica ceràmica. 
 

 
Cada 10 anys Inspecció general dels tancaments de la façana. 

 
 
Cada any Neteja de la superfície de les cornises. 

 
 
 
   ACABATS DE FAÇANA 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Revestiment i acabat arrebossat 
Revestiment i acabat arrebossat pintat amb pintura a la calç 
Obra vista 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Els acabats de la façana acostumen a ser uns dels punts més fràgils de l’edifici ja que estan en 
contacte directe amb la intempèrie. D’altra banda, el que inicialment potser només és brutícia o una 
degradació de la imatge estètica de la façana, es pot convertir en un perill, ja que qualsevol 
despreniment cauria directament sobre el carrer.  
 
 
Amb el pas del temps, la pintura a la calç se sol decolorar o tacar a causa dels degoteigs de l’aigua de 
pluja. Si es vol repintar, s’ha de fer amb el mateix tipus de pintura.  
 

 
L’obra vista es pot netejar raspallant-la. A vegades, poden aparèixer grans taques blanques provinents 
de sals del maó que es poden raspallar amb una dissolució d’aigua amb vinagre.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada 10 anys Inspecció general dels acabats de la façana. 

 
 
Cada 10 anys Neteja de l’obra vista de la façana. 

 
 
A renovar 
Cada any Repintat de la pintura a la calç de la façana. 

 
 
Cada 20 anys Renovació del revestiment i acabat arrebossat de la façana. 

 
 
 
   PARETS MITGERES VISTES 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Envà pluvial de maó ceràmic 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Les parets mitgeres són aquelles que separen l’edifici dels edificis veïns. Quan no hi hagi edificis veïns 
o siguin més baixos, les mitgeres quedaran a la vista i hauran d’estar protegides com si fossin façanes.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada 5 anys Control de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes als envans 

pluvials de ceràmica. 
 

 
Cada 5 anys Inspecció general dels envans pluvials. 

 
 
 
   BALCONS, AMPITS I LLINDES 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Balcons de solera ancorada 
Balcons continuant les biguetes de formigó armat al sostre 
Ampits de peces ceràmiques 
Llindes de peces ceràmiques 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
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Als balcons i les galeries no s’han de col·locar càrregues pesades, com ara jardineres o materials 
emmagatzemats. També s’hauria d’evitar que l’aigua que s’utilitza per regar regalimi per la façana.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada 5 anys Inspecció general de l’estanquitat dels acabats de les cornises, balcons, 

llindes i cossos sortints de la façana. 
 

 
Cada 6 mesos Neteja dels ampits. 

 
 
 
   FINESTRES, BARANES, REIXES I PERSIANES DE FAÇANA 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Baranes de ferro forjat 
Finestres i balconeres de fusta 
Finestres i balconeres d’acer 
Finestres i balconeres d’alumini 
Finestres i balconeres de PVC 
Persianes enrotllables de fusta pintada 
Persianes enrotllables d’alumini 
Persianes enrotllables de PVC 
Acabat d’acer inoxidable 
L’acabat de l’acer és esmalt sintètic 
L’acabat de l’acer és galvanitzat 
L’acabat de la fusta és envernissat 
L’acabat de la fusta és amb lassur 
L’acabat de la fusta és esmaltat 
Fusta tractada en autoclau 
L’acabat de l’alumini és anoditzat 
L’acabat de l’alumini és lacat 
Reixes de ferro forjat 
Envidrament de vidre simple 
Envidrament de vidre amb cambra d’aire 
Envidrament de vidre laminat 
Envidrament de vidre securitzat 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Les finestres i balcons exteriors són elements comuns de l’edifici, tot i que el seu ús sigui 
majoritàriament privat. Qualsevol modificació de la seva imatge exterior (incloent-hi el canvi de 
perfileria) haurà de ser aprovada per la Comunitat de Propietaris. Tanmateix, la neteja i el manteniment 
correspon als usuaris dels habitatges. 
 
No es recolzaran, sobre les finestres i balcons, elements de subjecció de bastides, politges per aixecar 
càrregues o mobles, mecanismes de neteja exteriors o d’altres objectes que els puguin malmetre. 
 
No s’han de donar cops forts a les finestres. D’altra banda, les finestres poden aconseguir una alta 
estanquitat a l’aire i al soroll amb la col·locació de ribets especialment concebuts per aquesta finalitat. 
 

Els vidres s’hauran de netejar amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i posteriorment s’assecaran. 
No s’han de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria.  
 
 
L’alumini s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una 
esponja.  
 
 
El PVC s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una 
esponja.  
 
 
A les persianes enrotllables de fusta, s’ha d’evitar forçar els llistons quan perdin l’horitzontalitat o es 
quedin encallats a les guies.  
 
 
A les persianes enrotllables d'alumini, s’ha d’evitar forçar les lamel·les quan perdin l’horitzontalitat o es 
quedin encallades a les guies. S’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar 
un drap suau o una esponja.  
 
 
A les persianes enrotllables de PVC, s’ha d’evitar forçar les lamel·les quan perdin l’horitzontalitat o es 
quedin encallades a les guies. S’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar 
un drap suau o una esponja.  
 
 
L’alumini s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una 
esponja.  
 
 
L’alumini s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una 
esponja.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada 10 anys Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i especialment 

amb l’escopidor. 
 

 
Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les finestres i balconeres, la seva estabilitat i la 

seva estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si s'escau. 
 

 
Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació 

de les reixes. 
 

 
Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació 

de les baranes. 
 

 
Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les finestres i balconeres, la seva estabilitat i la 

seva estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si s'escau. 
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Cada 10 anys Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i especialment 

amb l’escopidor. 
 

 
Cada 10 anys Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i especialment 

amb l’escopidor. 
 

 
Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les finestres i balconeres, la seva estabilitat i la 

seva estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si s'escau. 
 

 
Cada 10 anys Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i especialment 

amb l’escopidor. 
 

 
Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les finestres i balconeres, la seva estabilitat i la 

seva estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si s'escau. 
 

 
Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja de les canals i les perforacions de desguàs de les finestres i 

balconeres i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís. 
 

 
Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja de les canals i les perforacions de desguàs de les finestres i 

balconeres i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís. 
 

 
Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja de les canals i les perforacions de desguàs de les finestres i 

balconeres i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís. 
 

 
Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 
 

Cada 6 mesos Neteja de les canals i les perforacions de desguàs de les finestres i 
balconeres i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís. 
 

 
Cada any Neteja amb un producte abrillantador dels acabats d’inox i galvanitzats. 

 
 
Cada any Neteja amb un producte abrillantador dels acabats d’inox i galvanitzats. 

 
 
A renovar 
Cada any Renovació de l’acabat de lasur de les finestres, balconeres, persianes i 

baranes de fusta. 
 

 
Cada 3 anys Renovació del vernís de les finestres, balconeres, persianes i baranes de 

fusta. 
 

 
Cada 3 anys Renovació de l’esmalt sintètic de les finestres, balconeres, persianes i 

baranes d'acer. 
 

 
Cada 5 anys Polit de les ratllades i els cops de les finestres i persianes de PVC. 

 
 
Cada 5 anys Reposició de les cintes de les persianes enrollatbles 

 
 
Cada 5 anys Polit de les ratllades i els cops de les finestres i persianes de PVC. 

 
 
Cada 5 anys Polit de les ratllades i els cops de l'alumini lacat. 

 
 
Cada 5 anys Reposició de les cintes de les persianes enrollatbles 

 
 
Cada 5 anys Reposició de les cintes de les persianes enrollatbles 

 
 
Cada 5 anys Reposició de les cintes de les persianes enrollatbles 

 
 
Cada 10 anys Renovació del segellat dels bastiments amb la façana. 

 
 
Cada 10 anys Renovació del segellat dels bastiments amb la façana. 

 
 
Cada 10 anys Renovació del segellat dels bastiments amb la façana. 

 
 
Cada 10 anys Renovació del segellat dels bastiments amb la façana. 
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  COBERTA 
    
   COBERTA PLANA 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Coberta plana no transitable 
Acabat amb rajoles ceràmiques 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
 
Les cobertes planes s’han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres, les canals i els 
aiguafons. És preferible no col·locar jardineres a prop dels desguassos o bé que estiguin elevades del 
sòl per permetre el pas de l’aigua. 
 
Aquest tipus de coberta només ha d’utilitzar-se per a l’ús a què hagi estat projectada. En aquest sentit, 
s’evitarà l’emmagatzematge de materials, mobles, etc., i l’abocament de productes químics agressius 
com ara olis, dissolvents o lleixiu. 
 
Si a la coberta s’instal·len noves antenes, equips d’aire condicionat o, en general, aparells que 
requereixin ser fixats, la subjecció no ha d’afectar la impermeabilització. 
 
Tampoc no han d’utilitzar-se com a punts d’ancoratge de tensors, de baranes metàl·liques o d’obra, ni 
de conductes d’evacuació de fums existents, llevat que el Tècnic de Capçalera ho autoritzi. Si aquestes 
noves instal·lacions precisen d’un manteniment periòdic, es preveurà al seu entorn les proteccions 
adequades.  
 
En cas que s’observin humitats als pisos sota coberta, caldrà controlar-les, ja que poden tenir un efecte 
negatiu sobre els elements estructurals.  
 
 
Cal procurar, sempre que sigui possible, no caminar per sobre de les cobertes planes no transitables. 
Quan sigui necessari trepitjar-les s’ha d’anar amb molt de compte per no produir desperfectes. El 
personal d’inspecció, conservació o reparació estarà proveït de sabates de sola tova.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada any Comprovació de la impermeabilització als punts de trobada amb altres 

elements: ampits, xemeneies, etc. 
 

 
Cada 3 anys Inspecció dels acabats de la coberta plana. 

 
 
Cada 5 anys Inspecció dels ancoratges i fixacions dels elements subjectes a la coberta 

plana, com ara antenes, parallamps, etc., reparant-los si escau. 
 

 
Cada 5 anys Revisió general de la coberta plana amb substitució de les peces 

trencades o soltes. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja de les cobertes planes, evitant l'acumulació de fullaraca, papers i 

brutícia general a les buneres. 
 

 
Cada 10 anys Neteja de possibles acumulacions de fongs, molsa i plantes a la coberta 

plana. 
 

 
A renovar 
Cada 10 anys Aplicació de fungicida a les cobertes amb acabat enrajolat. 

 
 
Cada 20 anys Substitució total de les rajoles. 

 
 
 
   LLUERNES I CLARABOIES 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Lluernes i claraboies fixes 
Estructura d’entramat d’acer 
Cobertura de vidre armat 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Les claraboies i lluernes s’han de netejar amb assiduïtat, ja que en cas d’embrutar-se redueixen 
considerablement la quantitat de llum que deixen passar. 
 
Per la seva situació dins l’edifici, han d’extremar-se les mesures de seguretat en el moment de netejar-
les per tal d’evitar accidents.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada 5 anys Inspecció de l’estructura, dels ancoratges i les fixacions de les lluernes i 

claraboies. 
 

 
Cada 5 anys Inspecció dels vidres armats i dels seus elements de fixació. 

 
 
Cada 5 anys Inspecció de tots els segellats de les lluernes i claraboies. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja de les lluernes i claraboies. 

 
 
Cada 2 anys Neteja dels vidres 

 
 
A renovar 
Cada 3 anys Renovació de la pintura de protecció de l’entramat d’acer de les lluernes i 
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claraboies. 
 

 
 
  TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 
    
   ENVANS DE DISTRIBUCIÓ I CEL RASOS 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Envans de ceràmica 
Cels rasos de fusta 
Cels rasos metàl·lics 
Cels rasos de plaques de guix 
Cels rasos de fibres minerals 
Cels rasos de fibres vegetals 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Les modificacions d’envans (supressió, addició, canvi de distribució o obertures de passos) necessiten 
la conformitat del vostre Tècnic de Capçalera. 
 
No és convenient fer regates als envans per passar instal·lacions, especialment les de traçat horitzontal 
o inclinat. Si es pengen o es claven objectes als envans, s’ha de procurar no afectar les instal·lacions 
encastades. Abans de perforar un envà és necessari comprovar si passa alguna conducció per aquest 
punt. 
 
Les fissures, les esquerdes i les deformacions, els desploms o els abombaments són defectes als 
envans de distribució que denuncien, quasi sempre, altres defectes estructurals importants i cal 
analitzar-los en profunditat per un tècnic especialitzat. Els danys causats per l’aigua es repararan 
immediatament. 
 
El soroll de persones (dels veïns del costat, de la gent que camina pel pis de sobre) pot resultar molest. 
Generalment, es pot resoldre el problema col·locant materials aïllants o absorbents acústics a parets i 
sostres. 
 
Per altra banda, i com a prevenció, cal evitar sorolls innecessaris. És recomanable evitar sorolls 
excessius a partir de les deu de la nit (jocs infantils, televisió, etc.). Els electrodomèstics (aspiradors, 
rentadores, etc.) també poden molestar. 
 
Els límits acceptables de soroll a la sala d’estar, a la cuina i al menjador estan en els 45 dB (dB: 
decibel, unitat de mesura del nivell d’intensitat acústica) de dia i en els 40 dB de nit. A les habitacions 
són recomanables uns nivells de 40 dB de dia i de 30 dB de nit. Als espais comuns de l’edifici es poden 
arribar als 50 dB. 
 
Heu de consultar al vostre Tècnic de Capçalera la solució més adequada.  
 
 
Si es desitja penjar objectes als envans ceràmics s’utilitzaran tacs i cargols.  
 
 
En general, als cels rasos no es poden penjar objectes.  
 
 
 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada 10 anys Inspecció dels envans de ceràmica. 

 
 
Cada 10 anys Inspecció dels cels rasos. 

 
 
Cada 10 anys Inspecció dels cels rasos. 

 
 
Cada 10 anys Inspecció dels cels rasos. 

 
 
Cada 10 anys Inspecció dels cels rasos. 

 
 
Cada 10 anys Inspecció dels cels rasos. 

 
 
 
   REVESTIMENTS  VERTICALS I HORITZONTALS 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
El suport del revestiment vertical està enguixat 
El suport del revestiment vertical està arrebossat 
El suport del revestiment horitzontal està enguixat 
Acabat tèxtil 
Acabat pintat 
Acabat estucat 
Acabat amb aplacat de ceràmica 
Acabat amb aplacat de pedra natural 
Acabat empaperat 
Acabat de fusta natural envernissada 
Acabat amb tauler de fusta revestit 
Acabat de suro 
Acabat sintètic 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
ACABATS DE PARETS I SOSTRES 
 
Els revestiments interiors, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada. Solen estar 
exposats al desgast per abrasió, fregament i cops. 
 
Són materials que necessiten més manteniment i han de ser substituïts amb una certa freqüència. Per 
aquest motiu, es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats per corregir 
desperfectes i en previsió de petites reformes. 
 
Com a norma general s’evitarà el contacte d’elements abrasius amb la superfície del revestiment. La 
neteja també s’ha de fer amb productes no abrasius. 
 
Quan s’observin anomalies als revestiments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic de 
Capçalera. Els danys causats per l’aigua s’han de reparar immediatament. 
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Sovint els defectes als revestiments són conseqüència d’altres defectes dels paraments de suport, 
parets, envans o sostres, que poden tenir diversos orígens ja analitzats en d’altres apartats. No podem 
actuar sobre el revestiment si prèviament no es determinen les causes del problema. 
 
No s’admetrà la subjecció d’elements pesants en el gruix del revestiment, s’han de subjectar a la paret 
de suport o als elements resistents, sempre amb les limitacions de càrrega que imposin les normes.  
 
 
L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.  
 
 
Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles amb la calç o 
el ciment del suport.  
 
 
L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.  
 
 
Els estucats són revestiments de gran resistència, de superfície dura i llisa, per la qual cosa resisteixen 
cops i permeten neteges a fons freqüents.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada 5 anys Control de l’aparició d’anomalies com ara fissures, esquerdes i 

moviments o trencaments als revestiments verticals i horitzontals. 
 

 
Cada mes Raspallat o neteja amb aspirador dels revestiments tèxtils. 

 
 
Cada mes Raspallat o neteja dels revestiments empaperats. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja dels revestiments estucats. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja dels aplacats de ceràmica. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja dels aplacats de pedra natural. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja dels taulers de fusta envernissats. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja dels taulers de fusta revestits. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja dels revestiments de suro. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja dels revestiments sintètics. 

 

 
A renovar 
Cada 5 anys Repintat dels paraments interiors. 

 
 
Cada 5 anys Tractament dels revestiments interiors de fusta amb productes que 

millorin la seva conservació i els protegeixin contra l’atac de fongs i 
insectes. 
 

 
 
   PAVIMENTS, SÒCOLS I GRAONS 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Paviments, sòcols i graons de formigó 
Paviments, sòcols i graons de pedra natural 
Paviments, sòcols i graons de terratzo 
Paviments, sòcols i graons de mosaic hidràulic 
Paviments, sòcols i graons de ceràmica natural 
Paviments, sòcols i graons de ceràmica esmaltada 
Paviments, sòcols i graons de gres natural o esmaltat 
Paviments, sòcols i graons de suro 
Paviments, sòcols i graons de goma 
Paviments, sòcols i graons de parquet encolat 
Paviments, sòcols i graons de parquet flotant 
Paviments, sòcols i graons de parquet clavat sobre llates d’empostissar 
Paviments, sòcols i graons de moqueta 
Paviments, sòcols i graons de PVC 
Paviments, sòcols i graons de linòleum 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Els paviments, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada i, com els revestiments 
interiors, estan molt exposats al deteriorament per abrasió, fregament i cops. Són materials que 
necessiten un bon manteniment i una bona neteja i que, segons les característiques, han de substituir-
se amb una certa freqüència. 
 
Com a norma general, s’evitarà el contacte amb elements abrasius. El mercat ofereix molts productes 
de neteja que permeten a l’usuari mantenir els paviments amb eficàcia i economia. L’aigua és un 
element habitual en la neteja de paviments, però s’ha d’utilitzar amb prudència ja que alguns materials, 
com per exemple la fusta, es degraden més fàcilment amb la humitat, i d’altres materials ni tan sols 
l’admeten. Els productes abrasius com el lleixiu, els àcids o l’amoníac, s’han d’utilitzar amb prudència, 
ja que són capaços de decolorar i destruir molts dels materials de paviment. 
 
Els productes que incorporen abrillantadors no són recomanables ja que poden augmentar l’adherència 
de la pols. 
 
Les peces despreses o trencades han de substituir-se ràpidament per tal d’evitar que s’afectin les 
peces contigües. 
 
Es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats als paviments per tal de corregir 
futurs desperfectes i en previsió de petites reformes. 
 
Quan s’observin anomalies als paviments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic de 
Capçalera. 
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Els danys causats per l’aigua es repararan sempre el més ràpidament possible. En ocasions els 
defectes als paviments són conseqüència d’altres defectes dels sostres o de les soleres de suport, que 
poden tenir altres causes, ja analitzades en d’altres apartats.  
 
 
Els paviments de formigó poden netejar-se amb una baieta humida o amb un raspall mullat amb aigua i 
detergent. S’hi poden cobrir amb algun producte impermeabilitzant que faci més fàcil la neteja.  
 
 
Els paviments de marbre només necessiten una neteja freqüent, s’escombraran i es fregaran. 
S’utilitzaran sabons neutres o detergents líquids. No s’utilitzaran salfumant, detergents alcalins, com 
ara la sosa càustica, ni productes abrasius. Si es desitgen abrillantar es poden utilitzar ceres líquides 
especials. El marbre es pot polir de nou. 
 
La pissarra i la pedra llisa es poden fregar amb algun producte de neteja de sòls o amb sosa diluïda en 
aigua. No s’han de fregar amb sabó. 
 
Els marbres i les pedres calcàries són molt sensibles als àcids, no s’ha d’utilitzar àcid clorhídric per a la 
seva neteja.  
 
 
El terratzo no requereix una conservació especial, però és molt sensible als àcids. La neteja serà 
freqüent, s’ha d’escombrar i fregar. S’utilitzaran sabons neutres o detergents líquids. No s’utilitzaran 
salfumant, detergents alcalins, com ara la sosa càustica, ni productes abrasius. Si es desitja abrillantar 
es poden utilitzar ceres a la silicona o algun dels molts productes que es troben al mercat.  
 
 
El mosaic hidràulic no requereix conservació especial, però és molt sensible als àcids. La neteja serà 
freqüent, s’ha d’escombrar i fregar. S’utilitzaran sabons neutres o detergents líquids. No s’utilitzaran 
salfumant, detergents alcalins com ara la sosa càustica, ni productes abrasius. Si es desitja abrillantar 
es poden utilitzar ceres a la silicona o un dels molts productes que es troben al mercat.  
 
 
Les peces de ceràmica porosa es taquen amb facilitat. Les taques es poden treure mitjançant un drap 
humitejat en vinagre bullint i després fregar-les amb aigua sabonosa. Es poden envernissar o encerar 
després de tractar-les amb diverses capes d’oli de llinosa.  
 
 
Les peces ceràmiques esmaltades només necessiten una neteja freqüent, s’escombraran i es fregaran. 
S’utilitzaran sabons neutres o detergents líquids. No s’utilitzaran àcids forts. La seva resistència 
superficial és variada, per tant han d’adequar-se als usos establerts. Els cops contundents poden 
trencar-les o escrostonar-les.  
 
 
Els materials ceràmics de gres exigeixen un treball de manteniment bastant reduït, no són atacats pels 
productes químics normals. La seva resistència superficial és variada, per tant han d’adequar-se als 
usos establerts. Els cops contundents poden trencar-los o escrostonar-los.  
 
 
Els paviments de suro són molt flexibles i elàstics, tot i que tenen menys durada que els de fusta. La 
resistència al fregament i a les accions derivades de l’ús depenen del tipus de vernís protector utilitzat. 
És convenient que el vernís sigui de la major qualitat, ja que el polit i envernissat resulten difícils i cars.  
 
 

Els paviments de goma o sintètics s’escombraran i es fregaran amb un drap poc humit amb una solució 
suau de detergent. Aquests sòls es poden abrillantar amb una emulsió. No s’han d’utilitzar productes 
dissolvents. El comportament davant l’ús continuat a què es veuen sotmesos és molt diferent, per la 
qual cosa se seguiran les recomanacions del fabricant del producte.  
 
És convenient evitar que els paviments de fusta experimentin canvis bruscos i extrems de temperatura i 
humitat. La fusta humida és més atacable pels fongs i els insectes, i és necessari augmentar la 
vigilància en aquest cas. 
La seva duresa depèn de la fusta utilitzada. Les fustes més toves precisaran una conservació més 
acurada. Els objectes amb forma de punxa, com ara els talons estrets d’algunes sabates, són 
especialment perjudicials. Per protegir la superfície és convenient l’ús de vernissos de resistència i 
elasticitat elevades. 
La neteja es farà en sec, traient les taques amb un drap humitejat amb amoníac. 
 
La fusta col·locada a espais interiors és molt sensible a la humitat, per tant s’ha d’evitar la producció 
abundant de vapor d’aigua o que s’aboqui aigua en forma líquida. Convé mantenir un grau d’humitat 
constant, els humidificadors ambientals poden ser una bona ajuda. 
 
Aquests paviments tenen un junt perimetral per absorbir moviments, oculta sota el sòcol. Aquests junts 
s’han de respectar i no poden ser obstruïts o reomplerts. 
 
Si l’acabat és encerat, no es pot fregar, s’ha d’escombrar i treure-li la brillantor amb un drap de llana o 
amb una enceradora elèctrica. Si perd brillantor s’ha d’afegir cera. La cera vella s’eliminarà quan tingui 
massa gruix. Es pot utilitzar un raspall metàl·lic i un desengreixador especial o la mateixa enceradora 
elèctrica amb un accessori especial. Es passarà l’aspirador i es tornarà a encerar. 
 
Al parquet de fusta, si està envernissat, se li ha de passar un drap humit o una baieta una mica 
humitejada. Cal recordar que el parquet no es pot amarar i no es pot utilitzar aigua calenta.  
 
És convenient evitar que els paviments de fusta experimentin canvis bruscos i extrems de temperatura i 
humitat. La fusta humida és més atacable pels fongs i els insectes, i és necessari augmentar la 
vigilància en aquest cas. 
La seva duresa depèn de la fusta utilitzada. Les fustes més toves precisaran una conservació més 
acurada. Els objectes amb forma de punxa, com ara els talons estrets d’algunes sabates, són 
especialment perjudicials. Per protegir la superfície és convenient l’ús de vernissos de resistència i 
elasticitat elevades. 
La neteja es farà en sec, traient les taques amb un drap humitejat amb amoníac. 
 
La fusta col·locada a espais interiors és molt sensible a la humitat, per tant s’ha d’evitar la producció 
abundant de vapor d’aigua o que s’aboqui aigua en forma líquida. Convé mantenir un grau d’humitat 
constant, els humidificadors ambientals poden ser una bona ajuda. 
 
Aquests paviments tenen un junt perimetral per absorbir moviments, oculta sota el sòcol. Aquests junts 
s’han de respectar i no poden ser obstruïdes o reomplertes. 
 
Si l’acabat és encerat, no es pot fregar, s’ha d’escombrar i treure-li la brillantor amb un drap de llana o 
amb una enceradora elèctrica. Si perd brillantor s’ha d’afegir cera. La cera vella s’eliminarà quan tingui 
massa gruix. Es pot utilitzar un raspall metàl·lic i un desengreixador especial o la mateixa enceradora 
elèctrica amb un accessori especial. Es passarà l’aspirador i es tornarà a encerar. 
 
Al parquet de fusta, si està envernissat, se li ha de passar un drap humit o una baieta una mica 
humitejada. Cal recordar que el parquet no es pot amarar i no es pot utilitzar aigua calenta.  
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És convenient evitar que els paviments de fusta experimentin canvis bruscos i extrems de temperatura i 
humitat. La fusta humida és més atacable pels fongs i els insectes, i és necessari augmentar la 
vigilància en aquest cas. 
La seva duresa depèn de la fusta utilitzada. Les fustes més toves precisaran una conservació més 
acurada. Els objectes amb forma de punxa, com ara els talons estrets d’algunes sabates, són 
especialment perjudicials. Per protegir la superfície és convenient l’ús de vernissos de resistència i 
elasticitat elevades. 
La neteja es farà en sec, traient les taques amb un drap humitejat amb amoníac. 
 
La fusta col·locada a espais interiors és molt sensible a la humitat, per tant s’ha d’evitar la producció 
abundant de vapor d’aigua o que s’aboqui aigua en forma líquida. Convé mantenir un grau d’humitat 
constant, els humidificadors ambientals poden ser una bona ajuda. 
 
Aquests paviments tenen un junt perimetral per absorbir moviments, oculta sota el sòcol. Aquests junts 
s’han de respectar i no poden ser obstruïdes o reomplertes. 
 
Si l’acabat és encerat, no es pot fregar, s’ha d’escombrar i treure-li la brillantor amb un drap de llana o 
amb una enceradora elèctrica. Si perd brillantor s’ha d’afegir cera. La cera vella s’eliminarà quan tingui 
massa gruix. Es pot utilitzar un raspall metàl·lic i un desengreixador especial o la mateixa enceradora 
elèctrica amb un accessori especial. Es passarà l’aspirador i es tornarà a encerar. 
 
Al parquet de fusta, si està envernissat, se li ha de passar un drap humit o una baieta una mica 
humitejada. Cal recordar que el parquet no es pot amarar i no es pot utilitzar aigua calenta.  
 
 
Els paviments tèxtils, anomenats generalment moquetes, tenen composicions molt variables que 
conformen les seves característiques. La neteja i conservació es farà seguint les instruccions del 
fabricant. Precisen de l’eliminació freqüent de la pols, a ser possible diàriament, i una neteja amb 
escuma seca periòdica. 
 
Les moquetes i els materials sintètics són combustibles, tot i que habitualment incorporen productes 
ignifugants en la seva fabricació. 
 
Algunes moquetes acumulen electricitat estàtica, la qual cosa pot ocasionar molestes descàrregues. Hi 
ha productes de neteja que eviten aquesta acumulació.  
 
Els paviments de PVC s’escombraran i es fregaran amb un drap humit amb una solució suau de 
detergent. Aquests sòls es poden abrillantar amb una emulsió, no s’han d’utilitzar productes 
dissolvents. 
 
Els paviments plàstics tenen un bon comportament i la seva conservació és senzilla. Cal evitar l’ús 
excessiu d’aigua que pugui penetrar pels junts i deteriorar l’adherència al suport. 
Aquests materials acumulen electricitat estàtica, la qual cosa pot ocasionar molestes descàrregues. Hi 
ha productes de neteja que eviten aquesta acumulació  
 
 
Els paviments de linòleum s’escombraran i es fregaran amb un drap poc humit amb una solució suau 
de detergent. S’ha d’evitar l’ús excessiu d’aigua que pugui penetrar pels junts i deteriorar l’adherència 
al suport.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
Cada 6 mesos Abrillantat del terratzo. 

 

 
Cada 6 mesos Abrillantat del mosaic hidràulic. 

 
 
Cada 6 mesos Encerat dels paviments de ceràmica natural porosa. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja de la moqueta amb escuma seca. 

 
 
A renovar 
Cada 10 anys Polit i envernissat dels paviments de suro. 

 
 
Cada 10 anys Polit i envernissat dels paviments de parquet. 

 
 
Cada 10 anys Polit i envernissat dels paviments de parquet. 

 
 
Cada 10 anys Polit i envernissat dels paviments de parquet. 

 
 
Cada 10 anys Renovació del tractament ignifugant de la moqueta. 

 
 
 
   PORTES I BARANES INTERIORS 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Les portes tenen bastiments de fusta 
Les portes tenen bastiments metàl·lics 
Portes de fusta massissa 
Portes de fusta aplacada 
Portes d’alumini 
Portes de ferro 
Portes de vidre 
Acabat de les portes pintat 
Acabat de les portes lacat 
Acabat de les portes envernissat 
Baranes de ferro forjat 
Baranes de fusta 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Si s’aprecien defectes de funcionament als panys és convenient comprovar-ne l’estat i substituir-los si 
és el cas. La reparació del pany, si la porta queda tancada, pot obligar a trencar la porta o el bastiment.  
 
 
En el cas de les portes que després d’un llarg període de funcionament correcte encaixen amb 
dificultat, abans de retocar les fulles, es comprovarà que el defecte no estigui motivat per: 
 
- un grau d’humitat elevat 
- moviments de les divisions interiors 
- un desajust de les frontisses 
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En el cas que la porta separi ambients molt diferents és possible l’aparició de deformacions importants.  
 
 
Els vidres es netejaran amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i s’assecaran. No s’han de fregar 
amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria.  
 
 
Els tancaments pintats es netejaran amb aigua tèbia i, si cal, amb un detergent. Després s’eixugaran.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els 

deterioraments que s’hagin produït. Reparació si s'escau. 
 

 
Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els 

deterioraments que s’hagin produït. Reparació si s'escau. 
 

 
Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els 

deterioraments que s’hagin produït. Reparació si s'escau. 
 

 
Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els 

deterioraments que s’hagin produït. Reparació si s'escau. 
 

 
Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els 

deterioraments que s’hagin produït. Reparació si s'escau. 
 

 
Cada 5 anys Inspecció de l’ancoratge de les baranes interiors. 

 
 
Cada 5 anys Inspecció de l’ancoratge de les baranes interiors. 

 
 
Cada mes Neteja de les portes interiors. 

 
 
Cada mes Neteja de les portes interiors. 

 
 
Cada mes Neteja de les portes interiors. 

 
 
Cada mes Neteja de les portes interiors. 

 
 
Cada mes Neteja de les portes interiors. 

 
 

Cada mes Neteja de les baranes interiors. 
 

 
Cada mes Neteja de les baranes interiors. 

 
 
A renovar 
Cada 10 anys Renovació dels acabats pintats de les portes. 

 
 
Cada 10 anys Renovació dels acabats lacats de les portes. 

 
 
Cada 10 anys Renovació dels acabats envernissats de les portes. 

 
 
 
  INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 
    
   XARXA D'EVACUACIÓ 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Baixants d’aigües residuals de fibrociment 
Baixants d’aigües pluvials de fibrociment 
La xarxa horitzontal està soterrada al subsòl 
La xarxa vertical està vista 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
La xarxa de sanejament es compon bàsicament d’elements i conductes de desguàs dels aparells de 
cada planta i d’alguns recintes de l’edifici, que connecten amb la xarxa de sanejament vertical 
(baixants) i amb els claveguerons, pericons, col·lectors, etc., fins a la xarxa municipal o un altre sistema 
autoritzat. 
 
Avui dia, a la majoria d'edificis, hi ha una sola xarxa de sanejament per evacuar conjuntament les 
aigües fecals o negres i les aigües pluvials. La tendència és separar la xarxa d'aigües pluvials, per una 
part, i la xarxa d'aigües negres, per l'altra. Si es diversifiquen les xarxes dels municipis es produiran 
estalvis importants en depuració d'aigües. 
 
A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de dipòsits. Es pot 
aconseguir amb un manteniment reduït basat en una utilització adequada i en uns hàbits higiènics 
correctes per part dels usuaris. 
 
La xarxa d'evacuació d'aigua, sobretot l'inodor, no es pot utilitzar com a abocador de deixalles. No s’hi 
poden llençar plàstics, cotó, gomes, compreses, fulles d'afaitar, bastonets, etc. Les substàncies i els 
elements anteriors, per si mateixos o combinats, poden taponar o, fins i tot, destruir per procediments 
físics o reaccions químiques les conduccions i/o els seus elements, produint-se vessaments pudents 
com ara fuites, taques, etc. 
 
S'han de revisar amb freqüència els sifons de les buneres i comprovar que no els falti aigua, per tal 
d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior. 
 
Per desembussar els conductes no es poden utilitzar àcids o productes que perjudiquin els 
desguassos. S'utilitzaran sempre detergents biodegradables per tal d'evitar la creació d'escumes que 
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petrifiquin dins dels sifons i dels pericons de l'edifici. Tampoc s'abocaran aigües que continguin olis, 
colorants permanents o substàncies tòxiques. Com a exemple, un litre d'oli mineral contamina 10.000 
litres d'aigua. 
 
Qualsevol modificació a la instal·lació o a les condicions d'ús que puguin alterar el normal funcionament 
serà feta mitjançant un estudi previ i sota la direcció del vostre Tècnic de Capçalera. 
 
Les possibles fuites es localitzaran i repararan al més aviat possible.  
 
Durant la vida de l'edifici s'evitarà donar cops que puguin provocar trencaments a les peces.  
 
Durant la vida de l'edifici s'evitarà donar cops que puguin provocar trencaments a les peces.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada mes Comprovació de l'existència d'aigua als sifons dels aparells sanitaris. 

 
 
Cada 3 anys Inspecció de l'estat dels baixants. 

 
 
Cada 5 anys Inspecció de l'estat dels baixants. 

 
 
Cada 5 anys Inspecció dels ancoratges de la xarxa vertical vista. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja de buneres i sifons de la xarxa de sanejament i comprovació de 

l'existència d'aigua al sifó. 
 

 
 
   XARXA D'AIGUA SANITÀRIA 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Hi ha bateria de comptadors 
Muntants de coure 
Les canonades són vistes 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Responsabilitats 
El manteniment de la instal·lació a partir del comptador (no només des de la clau de pas de l'habitatge) 
és a càrrec de cadascun dels usuaris. El manteniment de les instal·lacions situades entre la clau de pas 
de l'edifici i els comptadors correspon al propietari de l'immoble o a la Comunitat de Propietaris. 
 
La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant i el personal de la companyia 
subministradora o de manteniment. Cal vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així 
com també l’accés a la cambra. 
 
Precaucions 
Es recomana tancar la clau de pas de l'habitatge en cas d'absència prolongada. Si l'absència ha estat 
molt llarga s'han de revisar els junts abans d'obrir la clau de pas. 

Totes les fuites o defectes de funcionament a les conduccions, els accessoris o els equips es repararan 
immediatament. 
 
Totes les canalitzacions metàl·liques es connectaran a la xarxa de posada a terra. És prohibit d’utilitzar 
les canonades com a elements de contacte de les instal·lacions elèctriques amb el terra. 
 
Per desembussar canonades, no s’han d’utilitzar objectes punyents que puguin perforar-les. 
 
En cas de baixes temperatures, s’ha de deixar córrer l’aigua per les canonades per tal d’evitar que es 
geli l’aigua al seu interior. 
 
El correcte funcionament de la xarxa d’aigua calenta és un dels factors que influeixen més 
decididament en l’estalvi d’energia, per aquest motiu ha de ser objecte d’una atenció més gran per 
obtenir un rendiment energètic òptim. 
 
A la revisió general s’ha de comprovar l’estat de l’aïllament i la senyalització de la xarxa d’aigua, 
l’estanquitat de les unions i els junts, i el correcte funcionament de les claus de pas i vàlvules, i cal 
verificar la possibilitat de tancament total o parcial de la xarxa.  
 
En cas de reparació, a les canonades no es pot empalmar l’acer galvanitzat amb el coure, ja que es 
produeixen problemes de corrosió dels tubs.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada mes Accionament de la clau general de pas i de la resta de claus de pas. 

 
 
Cada 2 anys Revisió del comptador d’aigua. 

 
 
Cada 2 anys Inspecció dels ancoratges de la xarxa d’aigua vista. 

 
 
Cada 2 anys Revisió complerta de la xarxa d'aigua sanitària. Reparació si és 

necessari. 
 

 
Cada 5 anys Realització d'una prova d'estanquitat i funcionament de la xarxa d'aigua. 

 
 
Cada 20 anys Neteja dels sediments i incrustacions de l’interior de les conduccions. 

 
 
 
   XARXA DE GAS 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Subministrament de gas natural 
Muntants de coure 
Subministra als fogons de gas 
Subministra al forn de gas 
Subministra a la caldera de calefacció 
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Subministra a l’escalfador instantani de gas 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Precaucions 
Les canonades de gas no s’han d’utilitzar com a preses de terra d’aparells elèctrics ni tampoc per 
penjar objectes. 
 
Es recomana que en absències prolongades es tanqui la clau de pas general de la instal·lació de gas 
de l’habitatge o local. També és convenient tancar-la durant la nit. 
 
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no hauran de tenir una longitud superior a 1,50 
metres i han de portar imprès el període de vigència, que no ha d’haver caducat. És important 
assegurar-se que el tub flexible i les connexions de l’aparell estiguin acoblades directament i no ballin. 
Han de subjectar-se els extrems mitjançant unes abraçadores. No ha d’estar en contacte amb cap 
superfície calenta, com per exemple a prop del forn. 
 
En cas de fuita 
Si es detecta una fuita de gas, s’haurà de tancar la clau de pas general de la instal·lació del pis o local, 
ventilar l’espai, no encendre llumins, no prémer timbres ni commutadors elèctrics i evitar les espurnes. 
Haurà d’avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei d’urgències 
de la companyia. Sobretot, no s’han d’obrir o tancar els interruptors de llum ja que produeixen 
espurnes. 
 
Responsabilitats 
El manteniment de les instal·lacions situades entre la clau d’entrada de l’immoble i el comptador 
correspon al propietari de l’immoble o a la Comunitat de Propietaris. 
 
La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de la companyia 
subministradora o de manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, 
així com també l’accés a la cambra. 
 
Si es desitja donar subministrament a altres aparells diferents dels instal·lats, s’ha de demanar permís 
a la propietat de l’immoble o a la Comunitat de Propietaris. La instal·lació de nous aparells l’ha de fer 
una empresa instal·ladora de gas autoritzada. 
 
S’han de llegir atentament les instruccions dels aparells de gas, proporcionades pels seus fabricants, 
abans d’utilitzar-los per primera vegada. 
 
El grau de perillositat d’aquesta instal·lació és superior a les altres, per la qual cosa s’extremaran les 
mesures de seguretat. 
 
Els titulars de les instal·lacions receptores han de poder provocar el bon estat d'ús i conservació de les 
instal·lacions mitjançant l'obtenció del certificat de la revisió corresponent, que hauran de presentar a 
requeriment de l'administració o de la persona que realitzi la revisió periòdica següent.  
 
 
El gas natural és menys pesat que l’aire i, per tant, en cas de fuita es concentra a les parts altes. Són 
necessàries les dues escletxes de ventilació, a la part inferior i superior de la paret que doni a l’exterior 
d’aquella habitació on es trobi la instal·lació, per tal de crear circulació de l’aire i, per tant, no es poden 
tapar.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 

Cada 4 anys Revisió de la instal·lació de gas natural per part de la companyia 
subministradora segons Decret 291/1991. (Ob.) 
 

 
Cada 4 anys Revisió general de la instal·lació de gas des del comptador fins als 

aparells,  estenent certificat oficial, de cada habitatge i local. 
 

 
Cada 4 anys Revisió general de la instal·lació comunitària de l'edifici, entre la clau 

general de pas i els comptadors,  estenent certificat oficial. 
 

 
Cada any Neteja de l’interior de la xemeneia de la caldera. Preferentment abans de 

l’hivern. 
 

 
A renovar 
Cada 4 anys Substitució dels tubs flexibles de la instal·lació de gas segons norma UNE 

60.711. 
 

 
 
   XEMENEIES, EXTRACTORS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Xemeneies i conductes de ventilació metàl·lics 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Una bona ventilació és necessària a tots els edificis. Els espais interiors dels habitatges han de ventilar-
se periòdicament per tal d’evitar humitats de condensació. La ventilació s’ha de fer preferentment a 
hores de sol, durant 20 o 30 minuts. És millor ventilar els dormitoris a primera hora del matí. Hi ha 
estances que per les seves característiques necessiten més ventilació que altres, com és el cas de les 
cuines i els banys. Per aquest motiu, en ocasions la ventilació es fa per mitjà de conductes, i en 
ocasions s’utilitzen extractors per millorar-la.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada 2 anys Inspecció de les xemeneies d'evacuació de fums. 

 
 
Cada 4 anys Comprovar el correcte funcionament de les columnes de ventilació. 

 
 
 
   XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Telefonia bàsica 
Antena col·lectiva de TV/FM i xarxa coaxial 
Porter electrònic 
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INSTRUCCIONS D'ÚS  
Ús 
 
El propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris són els responsables del manteniment de la 
part de la infrastructura comuna, entesa com a canalitzacions, compresa entre el punt d'entrada general 
de la xarxa o l'immoble i el registre d'accés d'usuari, així com adoptar les mesures necessàries per 
evitar l'accés no autoritzat i la manipulació incorrecta de la infrastructura. 
 
Així mateix, el propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris i l'instal·lador responsable de les 
actuacions sobre l'equipament d'accés al servei de telecomunicacions per cable han de facilitar a la 
Direcció General de Radiodifusió i Televisió la realització de les instal·lacions que aquesta efectuï i, 
amb aquesta finalitat permetran l'accés a les instal·lacions i a la documentació que els sigui requerida.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada any Revisió general de la xarxa de telefonia bàsica interior. 

 
 
Cada any Inspecció de l’estat de l’antena de TV. 

 
 
Cada any Inspecció de la instal·lació del porter electrònic. 

 
 
Cada 2 anys Revisió general de la xarxa de telecomunicacions 

 
 
Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena col·lectiva de TV/FM. 

 
 
 
  EQUIPAMENTS 
    
   APARELLS ELEVADORS 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
La càrrega màxima admissible a l'ascensor és de 400 kg 
L'ascensor dóna servei a 4 plantes 
El nombre màxim de persones permès a l'ascensor és de 5 
Nombre d'ascensors de l'edifici :1 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Responsabilitats 
Algú s’ha de fer responsable del funcionament de la instal·lació. Normalment és el president de la 
Comunitat de Propietaris o el conserge. 
 
El manteniment de la instal·lació d’ascensors s’ha d’encarregar a una empresa especialitzada, 
mitjançant un contracte. Aquesta empresa enregistrarà les dates de visita, el resultat de les inspeccions 
i les incidències en un Llibre de Registre de Revisions, el qual romandrà en poder del responsable de la 
instal·lació. 
 

La cambra de màquines serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de manteniment. 
S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com tampoc l’accés a la cambra. 
 
Precaucions 
Els ascensors no poden ser utilitzats per nens que no vagin acompanyats de persones adultes. 
 
L’ascensor pot suportar un pes limitat i un nombre màxim de persones (indicats a la cabina i a l’apartat 
anterior). Aquesta limitació s’ha de respectar per tal d’evitar accidents. Els ascensors no es poden 
utilitzar com a muntacàrregues. 
 
Si s’observa qualsevol anomalia (les portes s’obren en mig del recorregut, l’ascensor s’atura quedant 
desnivellat respecte al replà, hi ha interruptors que no funcionen, etc.) s’haurà d’aturar el servei i avisar 
a l’empresa de manteniment. 
 
Si l’ascensor es queda sense electricitat, no s’ha d’intentar sortir de la cabina. S’ha d’esperar que es 
restableixi el subministrament d’electricitat o que la cabina es remunti manualment fins un replà.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada 6 anys Revisió periòdica dels ascensors, segons la ITC MIE-AEM-1, per part 

d’una Entitat d’Inspecció i Control. (Ob.) 
 

 
 
 
 
 
  LES EMERGÈNCIES... 
    
 
 
En cas d’emergència actuar correctament amb rapidesa i eficàcia, en molts casos pot evitar-nos 
accidents i perills innecessaris o evitar un incendi. 
 
PER PREVENIR ELS INCENDIS 
 
- Eviti guardar dins de casa matèries inflamables o explosives (benzina, petards, dissolvents). 
- Netegi el sutge de la xemeneia periòdicament perquè és molt inflamable. 
- No apropi productes inflamables al foc. Tampoc no els utilitzi per encendre’l (alcohol, benzina). 
- No faci bricolatge amb l’electricitat. Pot provocar sobreescalfaments o curtcircuits i incendis. 
- Eviti fumar cigarrets al llit, ja que en cas de sobrevenir la son pot provocar un incendi. 
- Ha de disposar sempre d’un extintor a casa, adequat al tipus de foc que es pugui produir. 
- Desconnecti els aparells elèctrics i l’antena de televisió en cas de tempesta. 
 
 ACTUAR BÉ EN CAS D’INCENDI 
 
- Avisi ràpidament els ocupants de la casa i telefoni als bombers. 
- Tanqui totes les portes i finestres que pugui per separar-se del foc i evitar corrents d’aire. Mulli-les i 
tapi les entrades de fum amb roba o tovalloles mullades. 
- Si hi ha instal·lació de gas, tanqui la clau de pas immediatament, i si hi ha alguna bombona de gas 
butà, allunyi-la dels focs de l’incendi. 
- Si s’ha d’evacuar la casa faci-ho sempre escales avall. No agafi mai l’ascensor. Si el pas està tallat 
busqui una finestra i demani auxili. No salti ni es despengi per baixants o amb llençols per la façana. 
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- Excepte en els casos en els que sigui impossible sortir, la evacuació s'ha de fer sempre en sentit 
descendent. 
- Abans d’obrir una porta, l’ha de tocar amb la mà. Si està calenta no l’obri. Si la sortida passa per llocs 
amb fum, s’ha d’ajupir, ja que a les zones baixes hi ha més oxigen. 
 
 
ACTUAR EN CAS DE FUITA DE GAS  
- Si es detecta una fuita de gas, tanqui immediatament la clau de pas. Cal ventilar l'espai, evitar 
encendre llumins, prémer timbres elèctrics, evitar les centelles, i sobretot avisar immediatament a 
l'empresa subministradora de gas o al servei d'urgències de la companyia. 
- Sobretot cal evitar encendre o apagar el llum, ja  que es poden produir centelles. 
 
 
ACTUAR CORRECTAMENT EN ALTRES EMERGÈNCIES 
 
- Grans nevades. No llenci la neu de la coberta al carrer. Desfaci-la amb sal o potassa. 
- Forts vents. Després del temporal, revisi la coberta per veure si hi ha teules o peces despreses amb 
perill de caiguda. 
- Si cau un llamp. Quan acabi la tempesta revisi el parallamps i comprovi les connexions. 
- Inundacions. Ocupi les parts altes de la casa i desconnecti el quadre elèctric. No freni el pas de l’aigua 
amb barreres i parapets, ja que poden provocar danys a l’estructura. 
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3 CFO TIPUS 



Nom i cognoms
(1)

Núm. col·legiat/ada

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Nom i cognoms del representant

Domicili: carrer, núm., pis, codi postal, població

Domicili: carrer, núm., pis, codi postal, població
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Telèfon

CERTIFICAT FINAL D’OBRA
D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

Descripció de l’obra

Emplaçament: carrer, núm., pis, codi postal, població

Autor/a del projecte

Contractista

CERTIFICO/QUEM:

1. Que l’execució material de l’obra ressenyada ha estat realitzada sota la meva/nostra direcció, havent controlat
quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat d’allò que s’ha edificat d’acord amb el projecte, la
documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció.

2. Que les obres de construcció han finalitzat el dia  d   de                .

3. Que 

OBRES CONSISTENTS EN:

Lloc i data 

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A I/O APARELLADOR/A I/O ENGINYER/A D'EDIFICACIÓ

Nom i cognoms, o raó social

Documentació adjunta:
• Relació de modificacions en obra compatibles amb les condicions de la llicència  (CTE, annex II.3.3.a)
• Relació de controls realitzats i els seus resultats (CTE, annex II.3.3.b)
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4 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER ALS PROJECTES 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

 

 

DISTRICTE D’HORTA GUINARDÓ 

08041 BARCELONA 

 

CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions Tècniques generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per 
les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure'ls l'esmenta't document. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
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. Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el 
que indiqui el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" (Actualitzat). 
 
Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 
 

1.1.GENERALITATS 
 

 Documents del projecte. 
 Obligacions del contractista. 
 Compliment de les disposicions vigents. 
 Indemnitzacions per compte del Contractista. 
 Despeses a càrrec del Contractista. 
 Replanteig de les obres. 
 Materials. 
 Obres provisionals. 
 Abocadors. 
 Servituds i serveis afectats. 
 Preus unitaris. 
 Partides alçades. 
 Termini de garantia. 
 Conservació de les obres. 
 Disposicions aplicables. 
 Existència de tràfic durant l'execució de les obres. 
 Interferència amb altres Contractistes. 
 Existència de servituds i serveis soterrats. 
 Desviaments de serveis. 
 Mesures d'ordre i seguretat. 
 Abonament d'unitats d'obra. 
 Control d'unitats d'obra. 

 
1.2.ENDERROCS 

 
 Definició. 
 Execució de les obres. 
 Mesurament i abonament. 
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1.3. RAM DE PALETA. 
 

 Divisions interiors. 
 Coberta. 
 Guixos i escaioles. 
 Arrebossats i enlluits. 

 
1.4.AÏLLANENTS I IMPERMEABILITZACIONS 

 
 Aïllaments tèrmics. 
 Aïllaments acústics 
 Aïllaments contra la humitat. 
 Mesurament i abonament. 

 
1.5.PAVIMENTS I ENRAJOLATS. 

 
 Paviments. 
 Enrajolats. 

 
 

1.6.PINTURES I ESTUCATS. 
 
NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 
1.1 GENERALITATS 
 
Documents del Projecte 
 
El present Projecte consta dels següents documents: Document no. 1: Memòria i Annexos; Document 
no. 2: Plànols; Document no. 3: Plec de Condicions Facultatives; i Document no. 4: Pressupost. El 
contingut d'aquests documents esta detallat a la Memòria. 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 
sota pressupost, són: plànols, plec de condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques 
Generals i Prescripcions Tècniques Particulars) Quadre de Preus no. 1 i Pressupost total. 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la 
Memòria amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el quadre de preus 
núm. 2. 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 

 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del contracte, 
per tant el contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de contracte en base a les dades 
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i 
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels 
materials de l'explanació justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixien en algun 
document contractual. 
El contractista serà doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
En cas de contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars contingudes en el 
Capítol II del present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En 
qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals 
contingudes en el Capítol I del present Plec. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin 
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el contracte. 
 
Obligacions del Contractista 
 
El contractista designarà un "Delegat d'Obra, en les condicions que determinen les Clàusules 5 i 6 del 
Plec de clàusules Administratives Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat. 
En relació a "L'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Obres”, hom es regira pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 
de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista esta obligat a dedicar a les 
obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista col·laborarà 
amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 
 
Compliment de les Disposicions vigents 
 
Hom es regira pel que s'estipula a les Clàusules 111 161 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives  
Generals". 
Això mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a emmagatzematge i utilització d'explosius 
carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el Codi de Circulació, Reglament 
de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i a totes les 
disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que directament o indirectament siguin 
necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
 
Indemnitzacions per compte del Contractista 
 
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la 
clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les 
mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi 
ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis 
que es puguin causar. 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds 
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
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Despeses a càrrec del contractista 
 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el Capítol II d'aquest Plec o en el 
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia 
elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, 
comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 
confrontades, afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a 
expropiacions i serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 
Contractats. 
- Serà obligatòria la col·locació, a càrrec del contractista, d'una tanca perimetral provisional de protecció 
de característiques a definir per la Direcció Facultativa, que hi romandrà fins que la propietat ordeni la 
seva retirada. 
 
Replanteig de les obres 
 
El contractista 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. Haurà de materialitzar, també, 
sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessari per a l'acabament exacte de 
les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs  aniran a 
càrrec del contractista. 
 
Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", S’hauran d'observar les següents prescripcions: 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el contractista 
haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del 
director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la propietat, canviar aquell origen o procedència, 
hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a 
utilitzables sols en els documents informatius, el contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials 
que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
El contractista 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, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
El contractista notificarà a la direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències 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. 
 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat 
aprovada pel director. 
 

Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici del director de les obres, 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. 
 
Obres Provisionals 
 
El contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos 
dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. 
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. 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb 
càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, 
valorats als preus del Contracte. 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a 
judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del contractista 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 de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els 
esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
contractista. 
 
Abocadors 
 
Llevat de manifestació expressa contraria al Capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així 
com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del contractista. 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari 
que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de 
transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al 
quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de 
transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest  
transport. 
Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de 
sobrepreu, per considerar-ne inclosos en els preus unitaris del Contracte. 
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l'excavació, de l'aplanament,. fonaments o rases s’ha d'utilitzar per terraplè, replens, etc., i la direcció 
d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el contractista haurà 
de transportar l'esmenta't material a abocadors, 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 director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició 
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esdentada 
extensió i compactació dels materials seran a compte del contractista, per considerar-ne incloses en els 
preus unitaris. 
 
Servituds i Serveis Afectats 
 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec 
de Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. Els objectes afectats 
seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient 
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per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al 
contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats 
d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus nuen. 1. En el seu defecte es regirà pel que 
s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Preus Unitaris 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus no. 1, serà el que s'aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus no. 1 inclouen sempre, llevat de 
prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de 
preus, els següents conceptes: subministrament (inclús drets de patent, cànon d'extracció, etc.), 
transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent 
unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; 
les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la 
unitat corresponent i els costos indirectes. 
La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus no. 2 són d'aplicació exclusiva 
a les unitats d'obra incompletes. El contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 
Quadre no. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus no. 2. 
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari, que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o 
distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, 
dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus  auxiliars, etc.), 
els esmentats caps no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, 
ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts en un 
document fonamentalment informatiu. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en 
els corresponents Articles del present Plec, no és comprensió dels conceptes que compren la unitat  
d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, es 
consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o 
complementàries a la unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren 
necessàries a judici del director Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser motiu de sobrepreu del 
Contracte. 
 
Partides Alçades 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, en els 
Quadres de Preus o en els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al Contractista, 
un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals". Pel que respecta a les partides alçades "a justificar" en 
concepte de desviament de línies elèctriques, aquestes s'abonaran segons factura de les Companyies 
Distribuïdores afectades. 
 
Termini de Garantia 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional llevat que 
en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte. En cas de recepcions 
parcials, regira el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contracta de l'Estat. 
 

Conservació de les Obres 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de guardaria de les obres, neteja, 
acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres 
en perfecte estat de funcionament i policia. L'esdentada conservació s'estén a totes les obres 
executades sota el mateix Contracte. 
A més del que es prescriu en el present Article, es regira pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals". 
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les Obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte 
de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
sigui convenients. Es tindran en compte, especialment, les assegurances contra incendis i actes de 
vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de guardaria a 
compte del Contractista. 
 
Disposicions aplicables 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació 
totes les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en 
vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions Descrites en l'Annex de Normativa 
Vigent. 
 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i 
la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, 
en tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
Existència de Tràfic durant l'execució de les obres d'Urbanització i Edificació 
 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no 
serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de 
les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris, 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 ser objecte de reclamació. 
En el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, 
aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com a 
l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris. 
 
Interferències amb altres Contractistes 
 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui 
possible executar treballs de jardineria, obres complementaries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la 
Direcció de les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, 
per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per 
eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esdentada execució per fases, es 
consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de 
reclamació. 
 
Existència de servituds i serveis existents 
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Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presencia 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 estarà obligat a emprar els 
medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc 
d'accidents de qualsevol tipus. 
El Contractista sol licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrir 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. 
 
Desviament de Serveis 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, 
o mitjançant la visita als serveis, si es 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 el Director de les Obres es mostra conforme, sol licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la 
modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas 
d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul 
de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que 
s'abonarà únicament l'import de les factures. 
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del 
contractista, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
Mesures d'ordre i Seguretat 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. En tot cas, el 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 persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les 
responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i 
disposicions posteriors. Serà obligació del 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 
Seguritat Social. 
 
Abonament d'Unitats d'Obra 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre 
de Preus nº. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la 
proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte 
acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda e 
relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent 
ser objecte de sobrepreu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte 
no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-ne expressament inclòs en 
els preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la 
normativa d'obligat compliment. 
 
Control d'unitats d'obra 
 
Per compte del Contractista i fins a l'u per cent (1%) de l'import del pressupost, segons la clàusula 38 
del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, abonarà les 
factures del laboratori, dictaminat per la Propietat per a la realització del control de qualitat, segons 
l'esquema aprovat per la Propietat i d'acord amb la Direcció Facultativa. 

El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres o Serveis Tècnics de la Propietat, d'acord amb el 
següent esquema de funcionament; 
- A criteri de la Direcció Facultativa o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el 
nombre de controls, que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les Obres, a 
l'Arquitecte Codirector, als Serveis Tècnics de la Propietat i a l'Empresa Constructora. En cas de 
resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures 
necessàries amb urgència. 
 
1.2 ENDERROCS 
 
Definició 
 
Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer per acabar-ne l'execució. 
La seva execució inclou les operacions següents: - enderrocament o excavació dels materials. - 
retirada dels materials resultants als abocadors, d'utilització o d'amàs definitiu. 
 
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 llur retirada. 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 
 
Execució de les Obres. 
 
Les operacions d'enderrocs s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes 
condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les 
estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui designarà i marcarà els elements 
que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport amb el vist-i-plau de 
la Direcció Facultativa de l'Obra. 
 
Mesurament i Abonament. 
 
Les obres de demolició 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 a qualsevol distància així com tots 
els treballs, materials, operacions necessàries per a deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot 
element que pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 
La partida d'abonament íntegre contemplarà la possible existència de fonamentacions enterrades, així 
com els increments de cost d'aquesta fonamentació. 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de 
la Memòria siguin inexactes, s'entén que el Contractista ho ha de comprovar a l'hora de calcular l'import 
de la proposició econòmica. La Direcció de les Obres interpretarà les incidències sobre elements 
enterrats des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocaments que consideri de 
possible utilització o d'algun valor en els llocs que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra. 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'aquelles fabriques que s'haguessin enderrocat 
per l'execució de les obres, seran d'igual qualitat i textura que les primitives. Les reposicions s'abonaran 
als preus del Quadre de preus núm. 1, com si es tractes d'obres de nova construcció. 
 
1.3. RAM DE PALETA 
 
Divisions interiors 
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Aquest apartat compren totes les fàbriques de blocs de ceràmica lligats amb morter, quedant exclosos i 
objecte del Plec de Condicions Particulars els elements de divisió no tradicionals. 
 
Materials 
 
Els morters són la mescla intima 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. 

 
Classes: 

 
- De guix:    Dosificació 3 vol. guix/l vol. sorra 

Resistència mitja: 5 Kg/cm2 
Camp d'aplicació: Mitjanada 

 
- Calç hidràulica:   Dosificació 1 vol. calç/3 vol.sorra/0,5 vol.aigua 

Resistència mitja: 15 Kg/cm2 
Camp d'aplicació: fabriques sense carrega 

 
- De mescla amb Portland: Dosificació 1 vol. calc/l vol. c.p./6 vol.sorra 

Resistència mitja: 35 Kg/cm 
Camp d'aplicació: fabriques sense càrrega i ram de paleta en general 

 
- De ciment: 

Dosificació  M-50 1 vol. c.p./6 vol.sorra 
M-75 1 vol. c.p./5 vol. sorra 
M-100 1 vol. c.p./4 vol. sorra 
M-150 1 vol. c.p./3 vol. sorra 
M-200 1 vol. c.p./2 vol. sorra 

 
Resistència mitja M-50  50Kg/cm2 

M-75 75 Kg/cm2 
M-100 100 Kg/cm2 
M-150 150 Kg/cm2 
M-200 200 Kg/cm2 

 
Camp d'aplicació: M-50 : Fàbriques lleugerament carregades 

M-75 : Fàbriques poc carregades 
M-100: Fàbriques amb carrega normal 
M-150: Fàbriques molt carregades 
M-200: Fàbriques especials 

 
Les fàbriques del ram de paleta són les obres en que entra com a element fonamental el bloc 
paral·lelepipèdic de ceràmica o formigó, lligat amb morter. Els maons que cal emprar, com totxo, 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 llur col locació, 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 (juntes verticals) com en cordells 
(juntes  horitzontals) el gruix que indiqui la Direcció Facultativa.  Els murs es realitzaran amb el tipus 
d'aparellatge que s'indiqui. 
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 llurs 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 preveure que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxesa en la fabrica, 
degut  a l'augment del seu volum. Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre 
envans sempre per caixes. 
En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó, es col·locaran rodells, amb una 
separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm.) per l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 
Els murs de blocs són fabriques de bloc buit de morter 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 murets de contenció. 
 
Arcs i voltes del ram de paleta 
 
Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cintres 
capacitades per o suportar llur pes 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 
juntes trobades. 
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós, perquè ompli totalment les juntes, 
afluixant-se desprès una mica la cintra per l'assentament dels maons. 
 
1.4. Envans prefabricats 
 
Son els construïts per plafons sol-sostre que eventualment poden portar incloses les instal·lacions i 
revestiments. 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, realitzant-se les juntes 
de forma que restin el màxim de petites possible i s'utilitzaran els enganxaments adequats que indiqui 
el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial. 
 
Envans pluvials 
 
Els envans pluvials, que 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 
fabrica 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. 
 
Mesurament i abonament 
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Les obres de fàbrica ceràmica o de formigó, tant vistes com quan cal revestir-les, es mesuraran en 
metres cúbics (m3) 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. També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i tractaments especials que 
requereix el parament un cop acabat, podent la Direcció de les Obres ordenar el rejuntat de les juntes 
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 
paredons i envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2) incloent tot allò esmentat 
anteriorment i descomptant els forats. 
Les soleres, tant de fabrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostre mort, gelosies i voltes, 
es mesuraran en metres quadrats (m2), incloent-ne 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. 
 
La formació d'arcs es mesurarà 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 es mesurarà per metres lineals de graó acabat, llest per rebre el revestiment. La formació de 
conductes de xemeneies o ventilació (Shunt) es mesurarà en metres lineals de conducte acabat, sigui 
prefabricat o executat "in situ", incloent-ne 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. 
Els caixons de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" es mesuraran 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, inclòs la 
d'aïllament tèrmic. 
 
Coberta 
 
Definició: Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l'edifici per a protegir-lo 
de precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques. 
 
Tipus - Terrat: són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent. 

- Teulada: són cobertes amb revestiments continues o no, que impermeabilitzen degut al gran 
pendent de llurs Superficies. 

 
Construcció 
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'expressen en els plànols corresponents.  
En l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, juntes, minvells, intersecció amb d'altres 
elements com xemeneies, albellons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de 
la coberta. 
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de 
cobriment, com són envanets de sosteniment, forjats en pendent, encavallades. í que s'empraran per  a 
sostenir el recobriment de solera i aïllament sobre el que es col·locaran les peces de revestiment 
exterior, com terres, pissarres, planxes metàl·liques, o de fibrociment, etc. 
Se seguiran les indicacions de la Direcció d'Obra i Normes vigents pel que fa referència a ancoratges i 
carregaments de les peces de revestiment. 

 
Mesurament i abonament 
Tots els tipus de cobertes es mesuraran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de 
materials que s'indiquen als plànols, així com els treballs i elements necessaris per la formació de 
juntes, crestalleres, 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. 
 
Albellons 
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 d'estanqueïtat de la unió entre ambdós 
elements, no permeti l'obstrucció amb cossos estranys i estigui provist de sifó antimúrid. 
 
Mesurament i abonament 
Els albellons es mesuraran 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. 
 
Escanalat de desguàs 
 
Són elements prefabricats o realitzats "in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau de1s 
tremujals d'una teulada, per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, perquè funcioni 
correctament, d'estanqueïtat de les juntes i estar col·locats amb el suficient pendent per a desguassar 
ràpidament. 
 
Mesurament i abonament 
Els encanalats es mesuraran en metres lineals, incloent en el preu la part proporcional de peces 
especials, impermeabilitzacions, ancoratges, juntes, etc., amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la 
posta a l'obra, totalment acabat, de manera que s'acompleixin les Normes vigents al respecte. 
 
Claraboies 
 
Son elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen com objecte permetre la ventilació o 
il·luminació de les dependencies emplaçades sota la coberta. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran per unitat totalment acabada, segons plànols i Normativa vigent. 
 
Encavallada 
 
Són elements estructurals de fusta, formigó o metàl·lics, que tenen per objecte donar forma i sustentar 
les teulades de l'edifici. Es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament i l'abonament es realitzaran per unitat d'encavallada col·locada a l'obra, incloent-ne en 
el preu totes les operacions necessàries pel trasllat, instal·lació d'elements d'ancoratge i suports 
corresponents, per llur completa instal·lació. 
 
Guixos i Escaioles 
 
Definició: Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos 
(guarnits, enlluïts o emblanquinats) estucs. 
Les escaioles són els revestiments per sostres, fets per plaques sostingudes del sostre. 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 fals sostre. 
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Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície indicada en els plànols i amidaments del projecte. Si hi ha 
diferencia entre indicacions en pl3nols i amidaments, prevaldrà el que s'indiqui als amidaments. En la 
valoració per m2 de superfície resta inclosa la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i 
angles díedres. 
 
Arrebossats i Enlluïts 
 
Definició: Els arrebossats i enlluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol 
conglomerat, calc o ciment, així com amb morters mixtes. Tots els materials qualsevol que sigui la seva 
classe, compliran en quant a qualitat i característiques tècniques, les especificacions de la Normativa 
vigent o de la Direcció Facultativa. 
 
Mesurament i abonament 
Tots els revestiments es mesuraran en metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant dels 
forats entre quatre i vuit metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície. 
 
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, juntes, neteja, tot els necessaris per 
executar el revestiment d'acord amb les especificacions de Projecte i de la Direcció d'obra, així com 
tots els treballs i materials que calguin per la correcte execució de les obres i a fi d'aconseguir el 
compliment de les Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament en els plànols. 
Qualsevol operació o material especial que sigui necessari incorporar al revestiment: a fi de complir 
amb la Normativa en el tractament de ponts tèrmics, s'entendrà inclòs en els preus del revestiment, així 
com els ajuts adients per realitzar-lo. 
 
1.5. AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 
 
Els aïllaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de protecció per la qual es vulguin destinar, i 
que són: 

- Tèrmics 
- Acústics 
- Contra la humitat 

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-ne 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, 
ates que modifiquen els aïllants d'una manera perjudicial. donant lloc a zones on es puguin produir 
condensacions. 
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
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. 
 
Aïllament contra la humitat 

 
En general, l'aïllament pot aconseguir-ne 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 ates 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 inclús 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 Superficies 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 de la Direcció Facultativa i 
estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu anys.  
 
Mesurament i abonament 
El mesurament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu la part 
proporcional de col·locació, coronaments, encavallades, peces especials necessàries per a abastar la 
perfecta execució de l'element, totalment acabat. L'aïllament de conduccions es mesurarà en metres 
lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs.  
 
1.6. PAVIMENTS I ENRAJOLATS 
 
Paviments 
 
Definició: S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o 
subbases granulars, podent ser d'un gruix variable en funció de l 'ús al qual es destinin i que de tant en 
tant s'armaran. Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2) es 
realitzaran juntes de dilatació amb materials elàstics i la disposició que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
 
Execució 
Els paviments enrajolats, com terrassos, 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 d'Obra. Un cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment. 
Els paviments de terrasso, 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. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) totals 
executats. 
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 del Projecte i de la Direcció, sumant-hi en el preu la part 
proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, juntes i 
entornpeus. 
En els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., s'inclouran en el preu tots els treballs 
necessaris de col locació, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part proporcional 
d'entornpeu, per ben acabar-ho totalment. En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de 
rastells o empostissats, així com els treballs de coltellejat, poliment, envernissat, entornpeus, totalment 
acabat. 
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En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin 
per complir la Normativa vigent, malgrat que eventualment no es trobi recollida exactament en els 
plànols del 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 bon acabament. 
 
Enrajolats 
 
Definició: Són els revestiments fets amb peces ceràmiques. 
 
Execució 
Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin 
produir despreniments de peces. 
Les superfícies seran llises, sense balcaments ni deformacions i formant les juntes línies rectes en tots 
els sentits, sense trencaments ni desploms. 
En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com és ara juntes 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, i havent-les mullat i xopat abans amb aigua. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m2 indicats en els plànols i amidaments del Projecte. 
 
1.6. PINTURES I ESTUCATS 
 
S'agrupen sota aquesta denominació tots aquells treballs de revestiments de Superficies, 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 revestiments transparents 
s'anomenaran vernissos i els opacs pintures. 
Els tipus de pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra vindrà definit en el projecte així com els 
seus colors, acabats i textures. 
 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir ai pintat de qualsevol element. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament de les partides de pintura serà en metres quadrats (m2) totals executats, diferenciant el 
tipus de suports que figuren en el mesurament i el tipus de pintura. 
En el preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments amb 
productes adequats a cada tipus de material i repassos, així com bastimentada i elements necessaris 
per poder executar el treball. 
El mesurament de la pintura de conduccions serà en metres lineals (ml) inclosa la part proporcional  
d'ancoratges i suports, totalment acabada. 
 
NORMATIVA BASICA D'OBLIGAT COMPLIMENT 
 
ACCIONS A L'EDIFICACIÓR.D.1370/88 DE 11-11-88 M.O.P.U. BOE 17/11/88 Es modifica parcialment 
la norma MV-101/62 Acciones en la Edificación aprovada per decret 195/63 de 17 de gener, i es canvia 
la seva denominació per Norma Bàsica de la edificación NBE-AE-88 "ACCIONES EN LA 
EDIFICACION" 
 
Decret 3209/74 de 30-8-74 M.O.P.U. BOE 21/11/74 S'aprova la norma Sismorresistente P.D.S. -1 parte 
texto A, así como la comisión de normas sismorresistentes. 
 

ACER 
 
NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE-EA-95 “ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACION” 
Disposicions:  Reial Decret 1829/1995 del 10 de novembre. B.O.E. 18/01/95  
Comentaris: Refon en una sola norma les Normes Bàsiques de l’Edificació MV aprovades entre els 
anys 1966 i 1982 :  NBE MV 102-1975, MBE MV 103-1972, NBE MV 104-1966, NBE MV 105-1967, 
NBE MV 106-1968, NBE MV 107-1968, NBE MV 108-1976, NBE MV 109-1979, NBE MV 110-1982 i 
NBE MV 111-1980. Introdueix algunes modificacions, sobre tot en relació a les normes UNE que en 
aquests anys han tingut revisions i modificacions. Aquesta Norma no contempla la protecció contra el 
foc, que és objecte de la NBE-CPI-91. 
 
R.D. 2605/85 de 20-11-85 M.I.N.E.R. BOE 14-01-86 1 13-02-86 Obligatoriedad de cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los tubos de acero soldados longitudinalmente. 
 
ORDEN 23/4/87 M.O.P.U. BOE 15-05-87 Homologación del sello de calidad CIETSID para barras 
corrugadas de acero utilizadas en construcción. 
 
SUBMINISTRE D'AIGUA 
 
Orden 9-12-75 M.I.N.E.R. BOE 13-01-76 I 12-02-76 Normas básicas para las instalaciones interiores de 
suministro de Agua . 
 
Orden 28-7-74 M.O.P.U. BOE 02-10-74 Abastecimiento de aguas. Pliego de prescripciones técnicas 
generales para tuberias. 
 
AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
Orden de 29-9-1988 BOE 8-10-88 NBE CA-88 Condiciones Acústicas en los Edificios. 
 
AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
Ordre de 27-7-87 D.P.T.O.P. (Generalitat de Catalunya) D.O.G.C. 27-04-87 NRE AT-87 Norma 
reglamentaria d'Edificació sobre aïllament tèrmic. 
 
Decret 124/87 de 29-1-87 D.P.T.O.P. (Generalitat de Catalunya) D.O.G.C. 27-04-87 Sobre aïllament 
tèrmic als edificis de nova construcció. 
 
APARELLS ELEVADORS 
 
Ordre 19-12-85 Mº de Industria y Energia. BOE 14-01-86 Instrucción técnica complementaria 
ITC-MIE-AEM-l  referente a ascensores electromecánicos, Modificacions posteriors i text revisat del 
reglament d'aparells elevadors. 
 
BARRERES ARQUITECTÒNIOUES 
 
Decret 100/84 de 10-4-84 Departament de Sanitat i S. Social (Generalitat de Catalunya) D.O.G.C. 
18-04-84  Supressió de Barreres arquitectòniques. 
 
Llei 20/91 de 25-il-91 Presidencia de la Generalitat de Catalunya D.O.G.C. 04-12-91 Promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
 
CIMENTS 
 
R.D. 1312/88 de 28-10-88 M.O.P.U. BOE 4-11-88 RC-88 Pliego de prescripciones técnicas generales 
para la recepción de cementos. 
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R.D. 1313/88 de 28-10-88 M.O.P.U. BOE 4-11-88 RC-88 Obligatoriedad de homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
 
COBERTES 
 
R.D. 1572/90 de 30-11-90 M.O.P.U. BOE 7-12-90 NBE-aB-90 Cubiertas con materiales bituminosos. 
 
CONTROL DE QUALITAT 
 
Decret 375/88 de 1-12-88 D.P.T.O.P. (Generalitat de Catalunya) D.O.G.C. 28-12-88 Control de qualitat 
a l'Edificació, i Ordres de 25-1-89 i 13-9-89 de desenvolupaments posteriors D.O.G.C. 24-2-89 I 
11-10-89 
 
ELECTRICITAT 
 
Decreto 2413/73 de 20-9- -10-73 REBT. Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión i totes les modificacions i disposicions complementaries. 
 
FORJATS 
 
R.D. 824/88 de 15-7-88 M.O.P.U. BOE 28-07-88 EF-88 Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón armado. 
 
FORMIGÓ 
 
R.D. 824/88 de 15-7-88 M.O.P.U. BOE 28-07-88 EF-88 Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón armado. 
 
R.D. 1039/98 de 28-6-98 BOE 03-07-98 EHE-98 Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de 
hormigón en masa o armado. 
 
GUIXOS I ESCAIOLES 
 
Orden de 31-5-85 Presidencia del Gobierno BOE 10-6-85 RY-85 Pliego General de condiciones para la 
recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción. 
 
R.D. 1312/86 de 25-4-86 M.I.N.E.R. BOE 1-7-86 I 7-10-86 Obligatoriedad de homologación de los 
yesos y escayolas para la construcción. 
 
HABITABILITAT 
 
Decret 346/83 de 8-7-83 D.P.T.O.P. (Generalitat de Catalunya) D.O.G.C. 24-8-83 I 5-10-83 Sobre nivell 
d'habitabilitat objectiva exigible als habitatges. 
 
 
INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS 
 
Ley 23-7-66 nQ.49/66 JEFATURA DEL ESTADO BOE 25-07-66 Televisión, Radiodifusión, Antenas 
colectivas. Modificacions posteriors. 
 

bierno BOE 09-02-89 I 01-03-89 
Reglamento sobre perturbaciones radioelectricas e interferencias acorde con las directivas 76/88g CEE 
i 76/890 CEE. 
 

INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
Orden 29-3-74 PRESIDENCIA BOE 30-3-74 Normas Básicas para Instalaciones de suminstro en 
Edificios habitados. 
 
R.D. 494/88 de 20-5-8 -5-881 21-7-88 I 18-6-88 Reglamento de 
aparatos que utilizan el gas como combustible i Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
PARA-LLAMPS 
 
R.D. 1428/86 de 13-6-86 M.I.N.E.R. BOE 11-07-86 Prohibición de instalación de pararrayos radiactivos 
y legalización o retirada de los ya instalados. 
 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
R.D. 279/91 de 01-03-91 M.O.P.U. BOE 8-3-96 NBE-CPI-96. Condiciones de Protección contra 
incendios en los edificios. 
 
TELEFONIA 
 
Decret 274/91 de 14-10-91 D.P.T.O.P. (Generalitat de Catalunya) D.O.G.C. 27-12-91 Canalització de 
telefonia i altres serveis per cable als edificis de nova construcció. 
 
Ordre de 12-11-91 D.P.T.O.P. (Generalitat de Catalunya) D.O.G.C. 08-01-92 NRE-CXT-91 Norma 
Reglamentaria  Edificació de Canalitzacions de telefonia i altres serveis per cable als edificis de nova 
construcció. 
 
TOTXOS 
 
R.D. 1723/90 de 20-12-90 M.O.P.U. BOE 04-01-91 NBE-FL-90 Norma Bàsica de Edificació. "Muros 
Resistentes  de Fábrica de Ladrillo". 
 
Orden de 27-8-88 M de relaciones con las Cortes y Secretaria del Gobierno BOE p~r08-88 RL-88 
Pliego de condiciones para la recepción de Ladrillos Cerámicos. 
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5 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUD PER ALS PROJECTES 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

 

 

 

 

1 Dades obra: 
 

1.1. Tipus de obra 

 

-
 

 
1.2. Emplaçament 

 

. 
 

1.3 Promotor 

 

 

 
1.4 Direcció Facultativa de l’obra a realitzar 

 
 
  
   
  
   
  
 

1.5  Tècnic redactor del Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

   
  
  
  

 
Objecte d'aquest document: 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 
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En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un 
Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran 
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés  i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
 dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin  afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o  prop de l'obra. 

 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 
1- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2- L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

 
3- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 
4- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
Data d'inici dels treballs: Segons Llicencia Municipal. Es determinarà al pla de Seguretat i Salut. 
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2. Característiques constructives 
 
Descripció de les obres que s’han de fer: 
 

 
 
Pressupost d'execució per contracta: 
 
Termini d'execució: 6 mesos 
 
Nombre màxim de treballadors previstos: 4 operaris 
 
 
 
3. Instal·lació elèctrica 
 
La potència a instal·lar serà la prevista per l'empresa, d'acord amb les necessitats de l'obra, i vindrà 
determinada en el Pla de Seguretat i Salut d'aquesta obra. La previsió inicial es de 4 kW corresponent a la 
pròpia de l’habitatge. 
 
En cas de la potencia elèctrica no ser suficient l’empresa portarà el seu propi generador elèctric, complint 
es clar les mesures de protecció necessàries. 
 
Els elements de seguretat contra contactes elèctrics indirectes, seran tres diferencials de 63 A i 30 mA de 
sensibilitat, amb una presa de terra inferior a 8 Ohm de resistència, que anirà instal·lada a una troneta.  
 
En la protecció contra contactes elèctrics indirectes, es tindrà en compte l'augment de la resistència, 
degut a la longitud i secció del cable utilitzat per la terra. 
 
Un diferencial s'utilitzarà per les instal·lacions d'enllumenat i els altres dos per la maquinària. 
 
Tota mànega disposarà de 4 fils, un d'ells serà la presa de terra i el seu color serà el normalitzat. Aquestes 
mànegues disposaran amb la protecció IP adequada. 
 
Tensió de xarxa: 

 220/380 V 
 

 
4. Equip i maquinària que cal utilitzar 
 
 Bastides 
 Escales 
 Puntals 
 Cordes d’escalada 
 Maquinaria: 
  Maquinària en general 
  Formigonera elèctrica 
  Màquines-estris en general 
  Soldadura a l'arc elèctric 
  Compressor 
  Camió de Transport 
  Containers 
  Corriol 
  Petit elevador de materials 
 
5. Conduccions de serveis (aigua, gas, etc.) pròxims a l'obra i als accessos immediats 
 
Abans del començament de qualsevol tipus d'excavació, es fa necessari conèixer tots els serveis afectats 
(Aigua, Gas, Electricitat, Telèfons i Clavegueram) per tal d'estar previnguts de qualsevol eventualitat. 
 
El contractista contractarà amb les companyies subministradores per tal de aquestes li donin la 
informació sobre els serveis que tinguin a la zona d'obres. 
 
No hi ha línies elèctriques aèries que afecten la construcció ni serveis subterranis (aigua, col·lectors, 
gas, etc.) que cal desviar 
 
El contractista contractarà amb les companyies subministradores per tal de  aquestes li donin 
l'informació sobre els serveis que tinguin a la zona d'obres. 
 
Existeixen serveis subterrànis per la vorera que caldrà protegir a la zona d’accés de maquinaria amb 
planxes d’acer per no produir tensions excessives sobre canalitzacions soterrades. 
 
Líneas Aéreas BT 
revestides 

Líneas Aéreas BT 
sense revestir 

Cables transmissió 
senyal 
(Telefònica,TV,etc…) 

Serveis municipals 
(enllumenat 
públic,etc..) 

EXISTEIXEN NO EXISTEIXEN EXISTEIXEN NO EXISTEIXEN 
 
Independentment de la informació abans anomenada caldrà, com ja s’ha dit, que el contractista entri 
amb contacte amb les CIES subministradores i organismes afectats per tal de rebre la informació i 
directrius necessàries per tal de procedir, a les actuacions necessàries a les seves conduccions,per tal 
d’efectuar el treballs anomenats en la següent documentació tècnica. 
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6. Pla de circulació a l’obra (personal, maquinària, materials) 
 
Al tractar-se d’una obra en un edifici ja construït i amb veïns de la pròpia finca circul·lant també per la 
finca El pla de circul·lació serà consensuat amb els propis veïns, direcció facultativa i empresa 
constructora, en tots els casos impossant-se la seguretat en front a qualsevol altre motiu. Podrà 
ser variat en qualsevol moment de l’obra sempre que sigui concensuat amb les tres parts intervenint en 
l’obra 
 
7. Anàlisi de riscos i mesures preventives 
 

7.1.Anàlisi de riscos i mesures preventives que cal adoptar en diferents fases d'obra. 
 

Treballs preliminars 
 

Riscos més freqüents: 

 Atropellament i cops amb maquinària 
 Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil 
 Caiguda de persones 
 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades 
 A nivell de sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió de circulació de persones 

o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "Riscos de caigudes a diferents nivells", SNS-312 
"Riscos de caigudes a nivell" i SNS-310 "Maquinària pesada en moviment". 

 La rampa de sortida de vehicles serà independent dels accessos als vianants, no tindrà un pendent 
superior al 7%, estarà il·luminada adequadament i disposarà d'un senyal d'stop ben visible abans 
d'accedir a la via pública. 

 Als accessos a l'obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats "Prohibit el pas a 
tota persona aliena a l'obra", "Ús obligatori de casc protector" i "Riscos de caiguda d'objectes". 

 Les façanes principals romandran tancades i disposaran, a nivell del primer forjat, d'una marquesina 
rígida per protegir els vianants de la caiguda d'objectes des de nivells superiors. 

 
Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la UE. 
 És preceptiu l'ús de granota de treball. 
 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball 

ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 
08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
Enderrocs 

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Caiguda de persones a diferent nivell. 
 Caiguda d'objectes. 
 Caiguda de runa. 
 Esfondraments no controlats. 
 Generació de pols. 
 Projecció de partícules. 
 Cops i talls. 
 Ambient excessivament sorollós. 
 Sobreesforços per postures incorrectes. 

 
Proteccions col·lectives: 

 Instal·lació d'una plataforma volada de la línia de façana sobre la via pública, que haurà de tenir com 
a mínim una amplada d' 1,50 m i haurà de suportar una càrrega de 600 Kg/m2 . Es podrà col·locar 
bé aprofitant la part inferior de la bastida de façana, bé fent-la volar a nivell de la primera planta. De 
la mateixa manera es protegiran les edificacions pròximes que siguin d'alçada inferior a l'edifici que 
s'ha d'enderrocar. 

 Tota la part de l'obra que limiti amb vies públiques s'haurà de barrar amb una tanca de 2.00 m 
d'alçada, feta amb material consistent. 

 S'han de preveure portes d'accés independents per a vehicles i persones, que s'han de poder tancar 
perfectament un cop acabada la jornada laboral. 

 Protecció de les instal·lacions generals que passin a prop de la finca que s'ha d'enderrocar. 
 Protecció de la pols produïda per la demolició mitjançant la col·locació de lones o canyís al llarg de 

tota la bastida. 
 S'ha de tenir cura de l'estabilitat i la continuïtat dels conductes verticals d'evacuació de runa. Els 

conductes disposaran a la part inferior d'un tram una mica inclinat per tal d'evitar l'impacte directe de 
la runa sobre el camió o la tremuja. 

 En enderrocar mitgeres, cal comprovar que no estiguin mancomunades, per tal d'evitar desploms de 
l'edifici veí. 

 Cal vigilar l'aparició d'esquerdes en mitgeres o façanes mitjançant la col·locació de testimonis. Si 
evolucionen, caldrà consolidar les mitgeres. 

 Tots el forats, tan horitzontals com verticals, estaran protegits amb baranes rígides de 0,90 m 
d'alçada, amb protecció intermèdia i entornpeu, que siguin capaces de suportar una empenta 
tangencial de 150 Kg/ml., que no es retiraran fins el moment d'enderrocar el forjat que correspongui. 

 Apuntalaments i estintolaments sempre que calgui. 
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Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat, homologats per la UE. 
 És preceptiu l'ús de granota de treball. 
 Guants de treball o antitallada, segons el tipus d'activitat. 
 Per a treballs d'alçada serà obligatori l'ús de cinturó de seguretat homologat. 
 Ulleres antifragments homologades, quan hi hagi risc de projecció de fragments de runa. 
 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball 

ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 
08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
Instal·lació provisional d’electricitat 

Riscos més freqüents: 

 Cremades per deflagració elèctrica. 
 Contactes elèctrics directes. 
 Contactes elèctrics indirectes. 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Caiguda de persones a diferent nivell. 

Proteccions col·lectives: 

 Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió mentre l'empresa subministradora no 
comprovi l'escomesa, que preferentment serà soterrada i disposarà d'un armari de protecció i 
mesura directa, realitzat amb material aïllant, amb entrada i sortida de cables per la part inferior. La 
porta disposarà de pany de cop, amb clau de triangle i amb possibilitat de passar-hi un enclavament. 
La profunditat mínima de l'armari serà de 0,25 m. 

 El quadre general de comandament i protecció estarà col·locat a continuació del quadre 
d'escomesa,  i estarà dotat de seccionador general de comandament i tall automàtic omnipolar i 
protecció, mitjançant interruptors magnetotèrmics i diferencials de 300 mA. 

 El quadre estarà col·locat de manera que impedeixi el contacte dels elements sota tensió. 
 D'aquest quadre sortiran els circuits secundaris per a l'alimentació de les màquines i les eines 

d'obra, que estaran dotats d'interruptor omnipolar i interruptor general magnetotèrmic. Les sortides 
estaran protegides amb interruptors magnetotèrmics diferencials de 30 mA. Les bases seran 
blindades tipus CETAC i els cables mànega disposaran també de funda protectora aïllant i resistent 
a l'abrasió. 

 El circuit d'il·luminació portàtil d'obra disposarà d'un transformador a 24 V. 
 Del quadre general sortirà un circuit d'alimentació per als quadres secundaris, protegits amb 

interruptors magnetotèrmics d'alta sensibilitat, circuit de presa a terra i circuit de tensió de seguretat 
a 24 V, on es connectaran les eines elèctriques per a treballs en zones humides i la il·luminació 
portàtil (24V), respectivament en els diferents talls. Aquests quadres seran instal·lació mòbil, segons 
les necessitats de l'obra, i compliran les condicions exigides per a instal·lacions a l'intempèrie. Es 
col·locaran de manera estratègica, a fi de disminuir en la mesura del possible el nombre de línies i la 
seva longitud. 

 Tots els conductes utilitzats a la instal·lació estaran aïllats per a una tensió de 1000V. 
 

 Tots els quadres elèctrics  d'obra tindran col·locat de manera visible el senyal normalitzat "RISC 
ELÈCTRIC", que disposarà d'una plataforma aïllant a la base i no tindrà accés directe a elements de 
baixa tensió. 

Equips de protecció individual: 

 Casc de seguretat dielèctric, homologat per la UE. 
 Guants dielèctrics, homologats per la UE. 
 Guants de tafilet (tipus alta sensibilitat), amb maniguets llargs incorporats, per a retirar fusibles i 

realitzar treballs de precisió al  voltant d'elements de baixa tensió. 
 Comprovador de tensió. 
 Eines manuals dielèctriques, homologades per la UE. 
 Pantalla facial de policarbonat sense arnès metàl·lic. 
 Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3 DIN. 
 Botes aïllants. 
 Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques. 
 Tarimes, catifes, penjadors, cortines aïllants. 
 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball 

ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 
08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
Estintolaments 

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Caiguda d'objectes. 
 Cops a mans, peus i cap. 
 Afeccions a la pell. 
 Electrocucions per contacte directe. 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
 A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball i es col·locaran els senyals SNS-307 "RISCOS DE 

CAIGUDES D'OBJECTES" i SNS-308 "PERILL CÀRREGUES SUSPESES". En previsió de circulació de 
persones o vehicles als voltants d'aquest tall, es col·locarà el senyal SNS-311 "RISC DE CAIGUDA A 
DIFERENT NIVELL". 

 Davant situacions de dubte d'estabilitat o possible col·lapse d'elements a estintolar, estrebar o 
recalçar es procedirà prèviament a la realització d'assaigs tipus proveta, testimoni, ultrasons, 
escleròmetre o prova de càrrega segons s'estimi procedent. 

 La barana situada a la coronació del mur perimetral no es retirarà fins a l'execució del forjat del nivell 
del carrer. S'evitarà mitjançant cinta d'abalisament i senyalitzacions adequades la permanència o 
pas de persones sota càrregues suspeses. La sortida del recinte de l'obra a la zona d'oficines i 
vestuaris serà protegida degudament amb una marquesina de seguretat capaç de suportar la 
caiguda de materials d'obra. 

 Sempre que s'hissin materials i la grandària o la forma d'aquests pugui ocasionar topades amb 
l'estructura i altres elements, es guiarà la càrrega amb cables o corda de retinguda. 

 Per a la realització de treballs a més de 2.00 m. sobre el nivell del sòl s'utilitzarà una plataforma de 
treball, dotada perimetralment d'una barana de 0,90 m., protecció intermèdia i entornpeu, que sigui 
capaç de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml.  

 Tots el forats, tan horitzontals com verticals, estaran igualment protegits amb baranes rígides que 
siguin capaces de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. Els forats horitzontals del forjat 
romandran sempre condemnats amb malla electrosoldada embeguda en el cèrcol perimetral o 
xarxes de seguretat ancorades horitzontalment. 
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 Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils que en tot moment proporcionin visibilitat 
suficient sobre les zones de treball i circulació. 

 Els materials sobrants, procedents de l'apuntalament, desencofrat o retalls metàl·lics, s'amuntegaran 
a distancia suficient de les zones de circulació i treball. Es retiraran els elements punxants o tallants 
que en sobresurtin. 
 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica i sola antilliscant, homologats 
per la UE. 

 És preceptiu l'ús de granota de treball. 
 Cinturó anticaigudes homologat, classe C, en treballs d'alçada. 
 Sàgola d'ancoratge per a desplaçaments del cinturó de seguretat i fiançament. 
 Els personal que treballi a la posada a l'obra de formigó farà servir ulleres, guants i botes de goma. 
 El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants de punt i palma de làtex rugós (o 

similar antitall). 
 Els soldadors faran servir a més d'ulleres amb visor de DIN 9 per a oxitall, o universals antiimpactes 

per a l'esmolat, guants de mànega llarga de soldador, mandil jaqueta i polaines ignífugues. 
 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball 

ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 
08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
Ram de paleta 
 

Riscos més freqüents: 
 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Caiguda de persones a diferent nivell. 
 Caiguda de material. 
 Lesions oculars. 
 Afeccions a la pell. 
 Cops i talls produïts per eines de mà. 
 Generació de pols. 
 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
 Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar provista de barana de 0,90 

m. d'alçada mínima, amb protecció intermèdia i entompeu, que sigui capaç de suportar una empenta 
tangencial de 150 Kg/ml. 

 L'accés a les bastides de més de 1,50m. d'alçada es farà mitjançant escales de mà provistes de 
recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys 0,70m. la superfície 
superior de la plataforma de treball. 

 Els treballs en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell del sòl s'acotarà l'àrea de treball i es 
col·locarà el senyal SNS-307 "Risc de caiguda d'objectes", quedant terminantment prohibit el pas 
per sota de la bastida. 

 Sempre que sigui indispensable muntar una bastida prop d' un forat de forjat o façana serà obligatori 
per als operaris fer servir el cinturó de seguretat, o dotar la bastida de baranes sòlides. 

 En aquests casos, les característiques de seguretat han de ser les següents: 

 Disposar de les bastides necessàries perquè l'operari no hagi de treballar per damunt de les 
espatlles. 

 Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir les bastides de cavallets fixos sense travaments. 
 Per sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de bastides) es faran servir 

cavallets armats de bastidors mòbils travats. 
 Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als cavallets per sogalls i no 

poden volar més de 0,20m. 
 L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. 
 Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol altre mitjà de 

suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït. 
 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la UE. 
 És aconsellable l'ús de guants de goma o crema protectora per les mans quan es manipuli morter. 
 El tragí manual de material ceràmic es realitzarà amb guants antitallada de làtex rugós. 
 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball 

ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 
08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
BASTIDES 

 Caiguda de persones a diferent nivell 
 Caiguda de persones al mateix nivell 
 Caiguda d'objectes (materials, eines, etc.) 
 Cops produïts per objectes 
 Desplom de la bastida 
 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
 Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar provista de barana de 0,90 

m. d'alçada mínima, amb protecció intermèdia i entompeu, que sigui capaç de suportar una empenta 
tangencial de 150 Kg/ml. 

 L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. 
 La distància de separació d'una bastida i la façana no serà superior a 0,45m en previsió de 

caigudes. 
 L'accés a les bastides de més de 1,50m. d'alçada es farà mitjançant escales de mà provistes de 

recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys 0,70m. la superfície 
superior de la plataforma de treball. 

 Quan els treballs es facin en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell del sòl s'acotarà l'àrea de 
treball, es col·locarà el senyal "risc de caiguda d'objectes", segons el Reial decret 485/1997 de 14 
d'abril, i serà prohibit el pas per sota de la bastida. 

 S'interposaran obstacles aïllants entre el treballador i els cables amb tensió (pantalles, entubament 
dels cables). Aquesta tasca és feina d'especialistes. 

 Bastides de cavallets: 
 Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir bastides de cavallets fixos sense travaments. Per sobre 
dels 3m. i  fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de bastides) es faran servir 
cavallets armats de  bastidors mòbils travats. 
 La distància entre cavallets no excedirà de 3,5m per a taulons de 5cm de gruix 
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 Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als cavallets per sogalls i 
no poden  volar més de 0,20m. 
 Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol altre mitjà 
de suport  fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït. 

 Bastides tubulars: 
 Tots els cossos de les bastides tubulars es travaran amb creus de Sant Andreu per ambdues 
cares.  
 La comunicació entre els diferents nivells i plataformes es farà mitjançant escales prefabricades 
 integrades. 
 Les bastides es recolzaran sobre zones estables, preferentment damunt de soles de fusta. 
 Per al muntatge i el desmuntatge de les bastides tubulars es faran servir cinturons de seguretat i 
 dispositius anticaiguda quan la plataforma superi els 2m d'alçada. 

 Bastides sobre rodes: 
 Abans de començar a treballar amb bastides metàl·liques sobre rodes es comprovarà que les 
rodes  estiguin frenades. 
 Quan es traslladin, no hi poden haver damunt persones ni materials. 

 Bastides penjades: 
 Les bastides penjades mòbils han de dur baranes laterals i una barana de 0,70m a la part 
interior. 
 Aquestes bastides estaran suspeses per un mínim de dos cabrestants i els cables tindran prou 
longitud  per poder descendir i recolzar la plataforma al terra. 
 La distància màxima dels mòduls no serà superior a 3m. 
 No es poden unir diversos mòduls formant una bastida de longitud superior a 8m. 
 Caldrà establir punts d'ancoratge segurs per fixar-hi els cinturons de seguretat tipus arnès o els 
 dispositius anticaiguda. 
 Les bastides penjades s'hauran de sotmetre a una prova plena de càrrega abans de ser 
emprades. 
Proteccions individuals: 

 Cinturons de seguretat. 
 Dispositius contra caigudes. 
 Casc. 
 Calçat antilliscant. 
 Guants de cuir. 
 Roba de treball. 
 Roba de treball impermeable, en cas d'haver de treballar sota la pluja. 
 Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 
 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball 

ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 
08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 
 
Proteccions a tercers: 

 Marquesina de protecció de vianants, per evitar que els caiguin objectes al damunt. 
 Xarxes o lones de seguretat. 
 Senyalització de seguretat. 
 

TREBALLS EN FAÇANA 

 
 Cops i talls produïts per eines de mà 
 Afeccions a la pell 
 Lesions oculars 
 Generació de pols 
 Caiguda de persones a diferent nivell 
 Caiguda de persones al mateix nivell 
 Caiguda d'objectes (materials, eines, etc.) 
 Contactes elèctrics directes 
 Contactes elèctrics indirectes 
 Sobreesforços 
 

Proteccions col·lectives: 

 Mesures de protecció inherents als mitjans auxiliars (bastides). 
 Evacuació de la runa mitjançant canals d'evacuació. 
 No es connectaran cables elèctrics als quadres d'energia sense emprar clavilles mascle-femella. 
 En els treballs de soldadura, es vigilarà que l'escòria no vagi a parar sobre els vianants ni faci malbé 

les xarxes de protecció anticaiguda. 
 No es faran treballs de soldadura i oxitall a la vora d'on es facin servir pintures inflamables. 

 
Proteccions personals: 

 Casc. 
 Guants de PVC, goma o cuir, segons l'activitat. 
 Caretes i ulleres contra la pols i/o la projecció de partícules. 
 Calçat antilliscant. 
 Roba de treball. 
 Pantalles de protecció ocular o ulleres per a les operacions de soldadura. 
 Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 
 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball 

ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 
08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 

COBERTES 

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Caiguda de materials.  
 Cremades. 
 Afeccions de la pell. 
 Cops i talls a les extremitats. 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moments es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
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 A les zones de treball es disposaran cordes o cables de retenció, o altres punts fixos per  a 
l'ancoratge dels cinturons de seguretat. 

 En qualsevol cas, es farà servir el cinturó de seguretat de manera que el treballador no pugui patir 
una caiguda lliure superior a 1m. Si disposa d'un mecanisme de retenció i frenat, aquest s'haurà de 
comprovar abans de fer-lo servir, de manera que el seu efecte sigui equivalent a la caiguda des 
d'1m. d'alçada com a màxim. 

 A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal SNS-307 "RISC DE CAIGUDA 
D'OBJECTES". 

 Per a la realització de l'ampit de coberta inclinada es muntarà una bastida perimetral que haurà de 
tenir una amplada mínima de 0,60m. i haurà d'estar protegida per una barana de 0,90m. d'alçada 
mínima, amb protecció intermèdia i entorpeu, que sigui capaç de suportar una empenta tangencial 
de 150 Kg/ml. Es col·locarà a l'alçada del canaló i estarà adossada a la façana, sense deixar forats 
entre aquesta i la bastida. 

 Quan aquesta bastida hagi de fer-se servir per a treballs en canalons o cornises, el terra de la 
bastida es podrà col·locar com a màxim a 0,30m. per sota d'aquests elements. En aquests casos, el 
punt més alt de l'entorpeu haurà d'arribar com a mínim fins a la prolongació del plànol de la coberta. 

 Es recomana que quan existeixi risc de caiguda des de més de 3m. d'alçada es col·loquin xarxes de 
seguretat sota la vertical dels punts de treball, que assegurin una caiguda lliure no superior a 6m. 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús del casc i calçat antilliscant, homologats per la UE. 
 El personal que manipuli betum en calent es protegirà amb botes, guants i polaines de cuir. 
 Serà obligatori l'ús de cinturó de seguretat, per al qual obligatòriament s'hauran previst punts fixos 

d'ancoratge. 
 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball 

ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 
08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
ACABATS 
 

Riscos generals més freqüents: 
 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Caiguda de persones a diferent nivell. 
 Caiguda de materials. 
 Topades amb objectes. 
 Ferides a les extremitats superiors i inferiors. 
 Talls i cops amb la maquinària de mà. 
 Projecció de partícules. 
 Riscos específics per a envidraments: 

 Lliscament per mal funcionament de les ventoses. 
 Talls a extremitats superior i inferiors. 
 Topades contra vidres ja col·locats. 
 Lesions oculars per trencament. 

 Riscos específics per a pintures i vernissos: 
 Intoxicació per emanació de gasos. 
 Cremades per deflagracions i incendis. 
 Esquitxades a cara i ulls 

 
Proteccions col·lectives: 

 En tot moments es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
 Comprovació a l'inici de la jornada de l'estat dels mitjans auxiliars (bastides, cinturons de seguretat, 

ancoratges, cavallets, etc.) 
 
Envidraments: 

 Utilització correcta de les ventoses i comprovació de la seva eficàcia abans d'utilitzar-les. 
 En operacions de transport i emmagatzematge, mantenir els vidres en posició vertical, senyalitzant 

el seu aplec. 
 Es col·locaran preferentment des de l'interior de l'edifici. Únicament es podran col·locar des de 

l'exterior sobre plataformes de treball sòlidament travades a l'estructura, dotades de protecció 
perimetral contra caigudes i amb els coeficients de seguretat establerts per la legislació vigent. 

 Els vidres se senyalitzaran amb pintura un cop col·locats. 
 Els vidres trencats seran retirats i evacuats immediatament després del seu trencament. 
 Es faran servir guants antitallada amb palma de làtex rugós. 
 

Equips de protecció individual: 
 

Fusteria: 

 Serà obligatori l'ús del casc i botes amb puntera reforçada, homologats per la UE. 
 Es preceptiu l'ús de la granota de treball. 
 Cinturó de seguretat homologat en treballs de caiguda a diferent nivell 
 Guants de cuir 
 

Envidraments: 

 Es preceptiu l'ús de la granota de treball. 
 Serà obligatori l'ús del casc i botes amb puntera reforçada i sola antilliscant, homologats per la UE. 
 És aconsellable l'ús de guants, canellera i mànigues de cuir. 
 

Pintures i vernissos: 

 Es preceptiu l'ús de la granota de treball. 
 Caputxa protectora en previsió d'esquitxades, per a treballs de pintura en sostres. 
 Ulleres amb visor de reixa metàl·lica, per a treballs de pintura aplicada amb pistola o en sostres. 
 Ús de mascareta protectora per a treballs de pintura aplicada amb pistola o gotelé. 
 
 

SISTEMA D’ACCÉS VERTICAL AMB CORDES D’ESCALA 
 

Descripció  
Aquest sistema d’accés es basa en que el treballador queda penjat d’una corda anomenada de 
treball sobre la qual lliscarà el treballador verticalment. A més se li afegeix una altre corda de 
seguretat, la qual sostindrà el treballador en cas de fallida de la primera corda. 
 
L’element d’unió entre el treballador i les cordes és l’arnés de cintura i el de les cordes amb el punt 
d’ancoratge, anomenat instal·lació de capçalera, pot ser un ancoratge natural o constructiu ( 
Xemeneies, caixes d’ascensor o caixes d’escala , etc.. ) i artificial o mecànic (amb ancoratges a 
elements estructurals que es fixen per pressió o per adherència) 

 
Riscos més freqüents: 
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 Caiguda al mateix nivell 
 Caiguda al buit 
 

Proteccions col·lectives i personals: 

 Corda de seguretat 
 Casc de polietilè amb fixació sota barbeta  
 Roba de treball adequada 
 

Mesures preventives 
 Acreditació de la formació dels treballadors i coneixement del sistema de funcionament d’aquest 

sistema de d’accés. 
 L’arnés correctament ancorat es portarà durant el treball i la zona d’entrada a la vertical o qualsevol 

lloc on hi hagi risc de caiguda . 
 Les cordes que situïn  en cantonades on puguin patir fregaments, es protegiran amb tubs de 

recobriment d’escuma o es substituiran per a cordes planes. 
 El material es sotmetrà a controls periòdics de manteniment i els equips seran personals i 

intransferibles. 
 Al muntatge per primera vegada d’una corda en un punt de subjecció nou es realitzarà una proba de 

resistència del punt d’ancoratge . Per això si  col·locarà en l’extrem de la corda al buit una càrrega 
estàtica de 270 kg . 

 La corda de treball i la de seguretat estaran subjectats en dos punts diferents i mai  en bastides o 
altres elements annexos a l’obra. 

 

Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 

 
Riscos de danys a tercers: 

 Els riscos que durant les diferents fases d'execució de l'obra poden afectar les persones o objectes 
són els següents: 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Caiguda d'objectes. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera 
 

Mesures de protecció a tercers: 
Es consideraran les mesures de protecció següents per tal de cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

 Muntatge de tanques, a base d'elements prefabricats, de 2m. d'alçada, separant el perímetre de 
l'obra de les zones de trànsit exterior. 

 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s'instal·larà un passadís 
cobert d'estructura tubular amb senyals, que hauran de ser òptiques i lluminoses per a la nit, per a 
indicar el gàlib de les proteccions al trànsit rodat. Opcionalment, es podrà instal·lar en el perímetre 
de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a l'obra, durant la maniobra de 
descàrrega es canalitzarà el trànsit de vianants per l'interior del passadís de vianants i el de vehicles 
per fora de les zones d'afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de 
separació d'àrees. Es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin els vehicles 
de la situació de perill. 

 Riscos per al desplaçament a l'obra i mesures de protecció 
 

Si l'obra es troba dins del casc urbà i en una zona habitada, s'adoptaran les mesures preventives 
següents: 

 
 Xarxa teló de malla, cobrint la bastida tubular que eventualment es pugui col·locar a la façana 

principal per a reduir la proliferació de pols i impedir la caiguda d'objectes a la via pública. 
 Tancament perimetral de l'estructura portant del muntacàrregues de l'obra, mitjançant lona o canyís. 
 Limitador de gir per a la grua torre, per tal de no permetre interferències amb les edificacions 

limítrofs. 
 Conducció contínua d'evacuació de brossa, preferiblement amb mòduls articulats de poliester, per a 

reduir el nivell de soroll de les descàrregues, amb abocament directe a contenidors o si elàstic 
d'aplec al nivell del carrer. 
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7.2 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials per a la seguretat i la 
salut dels treballadors (ANNEX II. RD 1627/1997). 
 
En aquesta obra solsamènt es poden donar els treballs contemplats en el punt 1 del Annex II del RD 
1627/1997, es a dir treball en caiguda d’alçària i puntualment sepulta ment o enfonsament, es donaran 
en treballs en construcció de coberta, estructura nova, ram de paleta (tancament de façanes, muntatge 
de fusteries exteriors, acabats en façanes, tancaments interiors en forats escales i aparells 
elevadors,....), muntatge de instal·lacions en alçaria, fonaments, xarxa horitzontal de sanejament. Per 
tots aquests treballs es tindrà en compte l’anàlisi de riscos i les mesures preventives contemplades en 
l’apartat 7.1. 
 
Localització i identificació de les zones on es presten treballs que impliquen riscos especials. 
 
Descripció del risc Zona (fase d’obra) Mesures preventives previstes 

(solament enumerar) 
Soterrament ------------------------------

--- 
 

Enfonsament ------------ -------- 
Caiguda d’altura Totes les fases APARTAT 7.1 
Exposició a agents químics Ram de paleta i 

Acabats 
APARTAT 7.1 

Exposició a agents biològics ------------------------------
--- 

 

Exposició a radiacions ionitzants ------------------------------
--- 

 

Ofegament per immersió ------------------------------
--- 

 

Treballs subterranis (túnels, pous, 
etc.) 

------------------------------
--- 

 

Immersió amb equip subaquàtic ------------------------------
--- 

 

Caixes d’aire comprimit ------------------------------
--- 

 

Ús d’explosius ------------------------------
--- 

 

Muntatge i desmuntatge 
d’elements i prefabricats pesats 

Ram de paleta APARTAT 7.1 

 

 
8. Serveis 
 
8.1. Medicina preventiva, primers auxilis i normes d’evacuació i assistència. 
 
L'obligació de la instal·lació d'una farmaciola queda marcada per a una contractació de 50 o més 
treballadors no dependents d'empreses amb servei mèdic, o als centres de treball que emplein a 25 
treballadors o més subjectes a riscs especialment greus, prèvia declaració de la Delegació de Treball 
Provincial. Es fixa l'obligatorietat que el seu front figuri un Ajudant Tècnic Sanitari quan el nombre de 
treballadors sigui superior a 250. 
 
En aquesta obra no es dóna cap dels suposats abans anomenats, pel que es dotarà a l'obra d'allò que la 
Legislació vigent preveu en aquests casos, i es tracta d'una farmaciola de primers auxilis que estarà en 
l’oficina de l’obra o en cas de no existir a cobert i protegit. 
 
 -Una ampolla d'aigua oxigenada 
 -Una ampolla d'alcohol de 96º 
 -Una ampolla de tintura de iode 
 -Una ampolla de mercurocromo 
 -Una ampolla d’amoníac 

-Una caixa amb gasa estèril 
-Una caixa amb cotó hidròfil estèril 

 -Un rotllo d'esparadrap 
 -Un torniquet 
 -Una borsa per aigua o gel 
 -Una borsa amb guants esterilitzats 
 -Un termòmetre clínic 
 -Una caixa d'apòsits autoadhesius 
 -Antiespasmòdics 
 -Analgèsics 
 -Tònics cardíacs d'urgència 

-Xeringues rebutjables 
 
El contingut es reposarà, de forma immediata, cada vegada que s'utilitzi qualsevol dels elements i es 
revisarà una vegada al mes per tal de comprovar que es troben en les condicions adequades. 
 
En cas d'accident i quan sigui necessari evacuar a l'accidentat, es procedirà al seu trasllat al centre 
assistència més pròxim a l'obra. Quan la gravetat de l'accidentat no sigui important es procedirà al seu 
trasllat amb els mitjans que es disposin a l'obra. En cas de molta gravetat o de desconeixement de l'estat 
de l'accidentat, serà evacuat per personal mèdic especialitzat.  
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ASSISTÈNCIA MÈDICA 
 
URGENCIES 
061 
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080 
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091 
 
EMERGÈNCIES 
112 
 
 
8.2. Tipus d’instal·lacions provisionals previstes pels treballadors.  
En aquesta obra, la major presència de personal simultani es preveu de 4 operaris, i en funció d'això es 
determina la necessitat d'ubicar: 
 
No es necessari preveure serveis a la mateixa obra serveis higiènics, vestuaris, menjador. Aquesta 
previsió de obligatòria per una presencia simultània de més de 20 treballadors. 
 
Tenint en compte que es treballa en un medi urbà, aquest serveis existeixen en establiments de serveis, 
pròxims a la zona de l’obra. 
 
9. Observacions 
Perquè les mesures preventives enumerades en aquest Estudi de seguretat i salut tinguin l’efectivitat 
adequada, cal que, en les clàusules del contracte d’obra, s’incloguin les disposicions adequades 
dirigides al compliment efectiu d’aquestes mesures per part de l’empresa contractista, dels seus 
subcontractats i dels treballadors autònoms que utilitzi 
 
Es demanarà al contractista i als subcontractistes que intervinguin en aquesta obra una assegurança 
de responsabilitat civil que cobreixi els possibles riscos derivats de les seves feines. 
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5
Es diu que els polítics locals, si volen ser conseqüents amb la realitat diversa de les societats modernes, han d’estar dotats
d’una mirada polièdrica que els permeti percebre i valorar adequadament tots els problemes i les aspiracions del seu entorn.
Això que és una qualitat imprescindible, resulta del tot insuficient si no són capaços de donar un tractament positiu i eficient als
problemes que pateixen els col·lectius amb limitacions de qualsevol tipus que, per això mateix, requereixen una particular aten-
ció ja que, de no fer-ho, es podrien provocar situacions de discriminació. Conseqüentment amb la seva vocació social d’eliminar
qualsevol tipus de discriminació, sigui quina sigui la seva causa, l’Ajuntament de Barcelona ha tingut des dels inicis de la demo-
cràcia municipal, una cura especialíssima amb el col·lectiu de persones amb dificultats de mobilitat. Ha estat una veritable
obsessió del consistori de Barcelona la supressió de barreres arquitectòniques i això ha donat lloc que la nostra ciutat sigui avui
un centre autènticament especialitzat en aquesta disciplina en la qual ha arribat a ser un referent en el context internacional. 

En aquest sentit, cal fer esment de l’enorme esforç, tant d’aportacions de tipus personal com d’inversió econòmica, que ha supo-
sat la posada en marxa del Pla d’Accessibilitat, una tasca extraordinària del Grup de Treball per a la millora de l’Accessibilitat
que ha ocupat prioritàriament l’Ajuntament des de l’any 1991 i que ha permès aconseguir que Barcelona sigui una de les ciutats
amb millors condicions d’accessibilitat, especialment si la comparem amb les ciutats del nostre entorn. Encara queden, però,
moltes fites per aconseguir i molts esforços per aportar. 

En aquesta línia s’inscriu aquesta segona edició del Manual de Bastides. Si la primera edició va servir per evidenciar l’existència
d’un problema que requeria aplegar iniciatives i esforços de les administracions, dels Col·legis professionals i dels col·lectius
implicats per definir solucions imaginatives i acordades que poguessin donar compliment al Codi d’Accessibilitat, aquesta nova
edició completa els aspectes procedimentals que no s’havien pogut incloure, així com matisar els criteris i les tipologies per arri-
bar a tenir solucions per a totes les situacions que puguin plantejar-se. L’aplicació del primer Manual va incidir de manera molt
positiva en les condicions d’accessibilitat de les bastides ubicades a la via pública . És voluntat d’aquesta nova edició, que ha
comptat també amb la col·laboració del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Barcelona així com de l’Associació Catalana d’Empreses de Bastides (ACEBA) i dels col·lectius afectats, continuar pel mateix
camí d’arribar, en un futur no massa llunyà, a una situació en què les barreres arquitectòniques siguin només un mal record. 

Jordi Hereu
L’Alcalde de Barcelona



Han passat gairebé quinze anys des de la promulgació de la normativa sobre accessibilitat. En aquest temps s’han portat a terme
moltes iniciatives que han incidit de manera positiva en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dificultats de mobi-
litat. L’esforç de la ciutat de Barcelona per aconseguir que tots els autobusos urbans siguin accessibles o el pla per dotar en el
futur d’una adequada accessibilitat totes les estacions del metro, són un exemple de la preocupació dels responsables munici-
pals que fan el seu pacient però indeturable treball en col·laboració i diàleg permanent amb els professionals del sector i tots i
cadascun dels col·lectius afectats. 

L’any 2006 arriba a la seva culminació el Pla de Treball del Grup per a la Millora de l’Accessibilitat amb l’objectiu complet d’elimi-
nar totes les barreres arquitectòniques de les vies urbanes i edificis de concurrència pública de titularitat municipal de la ciutat
de Barcelona. Ara ja podem dir que aquest objectiu, que ha requerit una enorme inversió, ja s’ha aconseguit. Els elements
estructurals de la ciutat que suposaven dificultats afegides a les limitacions de mobilitat de moltes persones han desaparegut.
El nombre de guals, passos de vianants que ja són accessibles s’apropa gairebé a la totalitat dels existents a la ciutat, tret d’a-
quells en què, per les condicions físiques o pels desnivells excessius, es fa impossible aconseguir que siguin del tot accessibles. 

Ara és el moment del manteniment adequat dels nous elements adaptats i de la vigilància constant perquè les estructures des-
muntables que s’instal·lin a les voreres i altres espais per a vianants s’adeqüin a les normes sobre accessibilitat. D’aquestes
estructures que podrien suposar dificultats transitòries de mobilitat en els indrets on s’ubiquen temporalment, són les bastides
tubulars les que més preocupen l’Ajuntament. És evident que l’enorme dinamisme i la capacitat d’iniciativa de la nostra ciutat
exigeixen, ara i en el futur, que aquestes molestes estructures, imprescindibles per a un adequat manteniment dels edificis
públics i privats, segueixin formant part del nostre paisatge urbà. Però és també compromís de l’Ajuntament dotar-se dels instru-
ments necessaris per aconseguir, amb la col·laboració del professionals muntadors de bastides i de les empreses de rehabilita-
ció d’edificis i façanes, que tant els materials com els projectes i els procediments de muntatge siguin totalment respectuosos
amb el Codi d’accessibilitat. Aquest Manual és un instrument molt valuós per aconseguir aquest objectiu i l’Ajuntament, a través
del seus funcionaris, romandrà vigilant per tal que el seu contingut sigui referent ineludible per a la instal·lació de bastides tubu-
lars a la ciutat de Barcelona.

Francesc Narváez
President del Grup de Treball per la Millora de l’Accessibilitat

71. Normativa de referència 

La normativa d’obligat compliment, que fa referència a les con-
dicions d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòni-
ques, és la següent:
• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibi-

litat i de supressió de barreres arquitectòniques.
• Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei

20/1991.
• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunida-

des, no discriminación y accesibilidad universal de las perso-
nas con discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

• Ordenança Reguladora d’Obres Menors, aprovada el 6 d’abril
de 2004.

• Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la Ciutat de Barce-
lona, de 26 de març de 1999.

• Ordenança sobre l’Ús de les Vies i els Espais Públics de Bar-
celona, aprovada el 27 de novembre de 1998.

La normativa general que estableix les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors de les bas-
tides és:
• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modi-

fica el Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol.

2. Tipologia de bastides

En aquest apartat es recullen 9 tipologies de bastides tubulars
per a la rehabilitació de les façanes a la via pública. Aquesta
diferenciació es fa tenint en compte si l’amplada de la vorera és
més gran o més petita d’1,50m. L’amplada d’1,50 m. és la míni-
ma necessària per instal·lar una bastida que permeti un pas
lliure pels vianants de 0,90 m. i permeti un diàmetre de gir
d’1,50 m.per les cadires de rodes, tal com indica la normativa1

que fa referència a les condicions d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques.

Per tant, de les diferents solucions que es puguin adoptar per
al disseny i muntatge de la bastida, com a norma general sem-
pre s’escollirà la que faciliti millor l’accessibilitat dels vianants,
ja sigui per l’interior o l’exterior de la bastida. Els criteris gene-
rals a seguir són els següents:
• el pas provisional o itinerari alternatiu ha de tenir una ampla-

da mínima de 0,90 m i una alçada lliure d’obstacles de 2,10m;
en els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas ha de perme-
tre inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre.

1. Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques.
Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991.



• quan l’estretor de la vorera no permeti la instal·lació d’una
bastida amb les condicions d’amplada exigides per la legisla-
ció vigent (generar un pòrtic sota la bastida de 0,90 m. entre
muntants) s’instal·larà, si la calçada ho permet, un suplement
coplanari a la vorera per tal d’aconseguir l’amplada suficient
(model 4) o, si cal, un entarimat, també coplanari a la vorera,
per permetre un pas alternatiu (model 5). En el cas que la cal-
çada no permeti cap d’aquestes solucions i calgui instal·lar
una bastida amb una amplada inferior als 90 cms, es tancarà
el pas sota la bastida i se senyalitzarà un itinerari alternatiu
per al pas de vianants.

El quadre següent indica les tipologies de bastida a instal·lar
en funció de l’amplada de la vorera. 

Quan la bastida s’hagi d’instal·lar en edificis i que afecti a dues
o més façanes que formen angle, tal i com es veu en els dibui-
xos, se seguiran els següents criteris:
• Si les voreres tenen la mateixa amplada, tal i com senyalen

els dibuixos, la disposició i estructura de la bastida ha de per-
metre inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre a les zones
d’intersecció.

• Si les voreres són de diferent amplada, s’aplicarà a cada
carrer la tipologia més adient a l’amplada de la seva vorera
d’acord amb els models especificats.

• En els casos en què la bastida s’ha adaptar a una façana irre-
gular i per tant l’itinerari no és recte sinó que es presenta en
forma de ziga-zaga s’aplicaran els mateixos criteris que es
descriuran en les diferents tipologies de bastida.

A les façanes posteriors o patis interiors que requereixen el
muntatge d’una bastida, encara que no sigui a la via pública
també es tindrà en compte la tipologia del carrer per poder rea-
litzar les operacions d’aturada del camió, càrrega-descàrrega i
apilament de material de forma operativa, segura i respectant
les condicions d’accessibilitat.

Amb els altres models de bastida no tubular se seguiran els
mateixos criteris respecte a l’accessibilitat.

8 9TIPOLOGIA PAS DELS VIANANTS AMB UNA AMPLADA MÍNIMA DE 0,90 M

VORERA ≥ 2 m TIPOLOGIA 1 Pas per sota els pòrtics de la bastida.

TIPOLOGIA 2 Pas per l’exterior de la bastida.

TIPOLOGIA 3 Pas entre la façana i la bastida 

VORERA ≥ 1,50 m TIPOLOGIA 1 Pas per sota els pòrtics de la bastida.

VORERA < 1,50 m TIPOLOGIA 4 Entarimat en la calçada. Pas per sota els pòrtics de la bastida.

TIPOLOGIA 5 Entarimat en la calçada. Pas alternatiu per l’entarimat. 

TIPOLOGIA 6 Pas alternatiu per l’altra vorera. 

CARRER DE VIANANTS TIPOLOGIA 7 Pas alternatiu per l’exterior de la bastida.

TIPOLOGIA 8 Pas alternatiu per l’exterior de la bastida.

TIPOLOGIA 9 Solució pont
Aplicable a altres amplades de vorera si es vol utilitzar 
com plataforma de treball o de càrrega.



CONDICIONS GENERALS DEL
PAS PROVISIONAL

OCUPACIÓ DE LA CALÇADA

SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

• Tenir una amplada mínima de 0,90 m.
• Tenir una alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
• En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas ha de permetre un cercle d’1,50m.

• No és necessària l’ocupació de la calçada per al pas dels vianants.
• És necessària l’ocupació de la calçada per a la càrrega i descàrrega del material.

• La bastida s’ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·lumi-
nats tota la nit.

• Els muntants es protegiran amb elements de color contrastat, preferentment vermell, des del terra
fins a un mínim d’1,60 m.

• S’ha d’habilitar una barra a una alçada de 15 cm des del terra al llarg de tota la bastida -zona de
protecció- perquè pugui ser detectada pels discapacitats visuals, excepte en els accessos als edifi-
cis i establiments.

• No s’han d’utilitzar cordes, cables o similars.
• Hi ha d’haver un nivell d’il·luminació mínima de 10 lux per advertir de la presència d’obstacles o

desnivells. Els llums es col·locaran alineats perquè serveixin també de línia d’orientació.

1010 TIPOLOGIA 1

AMPLADA DE LA VORERA ≥ 2 m i ≥ 1,5 m 
PAS DELS VIANANTS PER SOTA ELS PÒRTICS DE LA BASTIDA
Aquesta és la tipologia més utilitzada.
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≥0,90

≥1,50

≥2,10

1,60

0,15
zona de protecció ≥0,90

≥1,50

Ø 1,50
Accés a l’edifici 

o establiment

Accés a l’edifici 
o establiment

Ø 1,50Ø 1,50



CONDICIONS GENERALS DEL
PAS PROVISIONAL

OCUPACIÓ DE LA CALÇADA

SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

• Tenir una amplada mínima de 0,90 m.
• En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas ha de permetre un cercle d’1,50m.

• No és necessària l’ocupació de la calçada per al pas dels vianants.
• És necessària l’ocupació de la calçada per a la càrrega i descàrrega del material.

• La bastida s’ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·lumi-
nats tota la nit.

• Els muntants exteriors es protegiran amb elements de color contrastat, preferentment vermell, des
del terra fins a un mínim d’1,60 m.

• S’han d’evitar elements sortints i/o volants a menys de 2,10m. En la part exterior de la bastida,
s’ha d’habilitar una barra a una alçada de 15 cm des del terra al llarg de tota la bastida -zona de
protecció- perquè pugui ser detectada pels discapacitats visuals, excepte en els accessos als edifi-
cis i establiments.

• S’ha de col·locar una tanca fixa a 80 cm d’alçada des del terra per tancar el pas pels laterals de la
bastida i una banda de senyalització, rígida i de color contrastat, preferentment vermell, des
d’1,10m a 1,60 m que indica el pas tancat per l’interior de la bastida.

• No s’han d’utilitzar cordes, cables o similars.

TIPOLOGIA 2

AMPLADA DE LA VORERA ≥ 2 m.
PAS DELS VIANANTS PER L’EXTERIOR DE LA BASTIDA
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≥0,90

1,60

0,15
zona de protecció

1,10
0,80

Banda de senyalització

Tanca fixa

vorera ≥ 2m

Ø 1,50 Ø 1,50

Tanca fixa i banda
de senyalització

Tanca mòbil

Accés a l’edifici
o establiment

Tanca mòbil

Tanca fixa i banda
de senyalització

vo
re

ra
 ≥

 2
m

≥0
,9

0

Ø 1,50

≥0,90

vorera ≥ 2m



CONDICIONS GENERALS DEL
PAS PROVISIONAL

OCUPACIÓ DE LA CALÇADA

SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

• Tenir una amplada mínima de 0,90 m.
• En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas ha de permetre un cercle d’1,50m.

• No és necessària l’ocupació de la calçada per al pas dels vianants.
• És necessària l’ocupació de la calçada per a la càrrega i descàrrega del material.

• La bastida s’ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·lumi-
nats tota la nit.

• Els muntants interiors es protegiran amb elements de color contrastat, preferentment vermell, des
del terra fins a un mínim d’1,60 m.

• S’han d’evitar elements sortints i/o volants a menys de 2,10m. En la part interior de la bastida s’ha
d’habilitar una barra a una alçada de 15 cm des del terra al llarg de tota la bastida -zona de protec-
ció- perquè pugui ser detectada pels discapacitats visuals, excepte en els accessos als edificis i
establiments.

• S’ha de col·locar una tanca fixa a 80 cm d’alçada des del terra per tancar el pas pels laterals de la
bastida i una banda de senyalització,rígida i de color contrastat, preferentment vermell, des de
1,10m a 1,60 m. que indica el pas tancat per l’interior de la bastida.

• No s’han d’utilitzar cordes, cables o similars.

TIPOLOGIA 3 

AMPLADA DE LA VORERA ≥ 2 m.
PAS DELS VIANANTS ENTRE LA FAÇANA I LA BASTIDA 
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CONDICIONS GENERALS DEL
PAS PROVISIONAL

OCUPACIÓ DE LA CALÇADA

SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

• Tenir una amplada mínima de 0,90 m.
• Tenir una alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.

• És necessària l’ocupació de la calçada per al pas dels vianants. Aquesta solució requereix l’infor-
me de la Guàrdia Urbana ja que anirà en funció de l’amplada de la calçada.

• L’entarimat ha de formar un pla coplanari, no lliscant, amb la vorera.
• És necessària l’ocupació de la calçada per a la càrrega i descàrrega del material.

• La bastida s’ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·lumi-
nats tota la nit.

• Els muntants es protegiran amb elements de color contrastat, preferentment vermell, des del terra
fins a un mínim d’1,60 m.

• S’ha d’habilitar una barra a una alçada de 15 cm des del terra al llarg de tota la bastida -zona de
protecció- perquè pugui ser detectada pels discapacitats visuals, excepte en els accessos als edifi-
cis i establiments.

• No s’han d’utilitzar cordes, cables o similars.
• Hi ha d’haver un nivell d’il·luminació mínima de 10 lux per advertir de la presència d’obstacles o

desnivells. Els llums es col·locaran alineats perquè serveixin també de línia d’orientació.

TIPOLOGIA 4 

AMPLADA DE LA VORERA < 1,50 m. 
ENTARIMAT EN LA CALÇADA. 
PAS DELS VIANANTS PER SOTA ELS PÒRTICS DE LA BASTIDA
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CONDICIONS GENERALS DEL
PAS PROVISIONAL

OCUPACIÓ DE LA CALÇADA

SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

• Tenir una amplada mínima de 0,90 m.

• És necessària l’ocupació de la calçada per al pas dels vianants. Aquesta solució requereix l’infor-
me de la Guàrdia Urbana ja que anirà en funció de l’amplada de la calçada.

• L’entarimat ha de formar un pla coplanari, no lliscant, amb la vorera.
• És necessària l’ocupació de la calçada per a la càrrega i descàrrega del material.

• La bastida s’ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·lumi-
nats tota la nit.

• Els muntants exteriors es protegiran amb elements de color contrastat, preferentment vermell, des
del terra fins a un mínim de 1,60 m.

• S’han d’evitar elements sortints i/o volants a menys de 2,10m. En la part exterior de la bastida
s’ha d’habilitar una barra a una alçada de 15 cm des del terra al llarg de tota la bastida -zona de
protecció- perquè pugui ser detectada pels discapacitats visuals, excepte en els accessos als edifi-
cis i establiments.

• No s’han d’utilitzar cordes, cables o similars.
• S’ha d’indicar l’itinerari alternatiu amb els senyals corresponents. 

TIPOLOGIA 5

AMPLADA DE LA VORERA < 1,50 m. 
ENTARIMAT EN LA CALÇADA. 
PAS ALTERNATIU DELS VIANANTS PER L’ENTARIMAT COPLANARI A LA VORERA
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CONDICIONS GENERALS DEL
PAS PROVISIONAL

OCUPACIÓ DE LA CALÇADA

SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

• Senyalització de la desviació i de l’itinerari alternatiu pels vianants.

• No hi ha possibilitat d’ocupar la calçada per instal·lar la bastida ni per fer un pas alternatiu de pas
per als vianants.

• Si la bastida sobresurt sobre la calçada s’ha de garantir una alçada lliure d’obstacles de més de
3,5 m. pel pas dels vehicles.

• És necessària l’ocupació de la calçada/tall temporal del carrer per a la càrrega i descàrrega del
material.

• Senyalització de l’itinerari alternatiu accessible.
• La bastida s’ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·lumi-

nats tota la nit.
• S’ha de col·locar una tanca fixa a 80 cm d’alçada des del terra per tancar el pas pels laterals de la

bastida i una banda de senyalització des de 1,10m a 1,60 m. que indica el pas tancat per l’interior
de la bastida.

• No s’han d’utilitzar cordes, cables o similars.
• Si la bastida sobresurt sobre la calçada s’ha de senyalitzar el gàlib pel pas dels vehicles.

TIPOLOGIA 6 

AMPLADA DE LA VORERA < 1,50 m. 
NO HI HA POSSIBILITAT DE PAS EN LA MATEIXA VORERA. PAS PER L’ALTRA VORERA.
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CONDICIONS GENERALS DEL
PAS PROVISIONAL

OCUPACIÓ DE LA CALÇADA

SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

• Pas alternatiu dels vianants i vehicles per l’exterior de la bastida.
• L’amplada lliure mínima és de 3,00 m i l’alçada lliure d’obstacles en tot el recorregut és de 3,50 m.

• És necessària l’ocupació del carrer de vianants per a la instal·lació de la bastida i per a la càrrega i
descàrrega del material.

• La bastida s’ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·lumi-
nats tota la nit. S’ha de senyalitzar el gàlib.

• Els muntants exteriors es protegiran amb elements de color contrastat, preferentment vermell, des
del terra fins a un mínim de 1,60 m.

• S’han d’evitar elements sortints i/o volants a menys de 2,10m. En la part exterior de la bastida
s’ha d’habilitar una zona de protecció de 15 cm d’alçada des de terra perquè pugui ser detectada
pels discapacitats visuals, excepte en els accessos als edificis i establiments.

• S’ha de col·locar una tanca fixa a 80 cm d’alçada des del terra per tancar el pas pels laterals de la
bastida i una banda de senyalització des d’1,10m a 1,60 m. que indica el pas tancat per l’interior de
la bastida.

• No s’han d’utilitzar cordes, cables o similars.

TIPOLOGIA 7

CARRER DE VIANANTS 1
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CONDICIONS GENERALS DEL
PAS PROVISIONAL

OCUPACIÓ DE LA CALÇADA

SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

• Pas alternatiu dels vianants i vehicles per l’exterior de la bastida.
• L’amplada lliure mínima és de 3,00 m i l’alçada lliure d’obstacles en tot el recorregut és de 3,50 m.

• És necessària l’ocupació del carrer de vianants per a la instal·lació de la bastida i per a la càrrega i
descàrrega del material.

• La bastida s’ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·lumi-
nats tota la nit. S’ha de senyalitzar el gàlib.

• Els muntants exteriors es protegiran amb elements de color contrastat, preferentment vermell, des
del terra fins a un mínim de 1,60 m.

• S’han d’evitar elements sortints i/o volants a menys de 2,10m. En la part exterior de la bastida
s’ha d’habilitar una zona de protecció de 15 cm d’alçada des de terra perquè pugui ser detectada
pels discapacitats visuals, excepte en els accessos als edificis i establiments.

• S’ha de col·locar una tanca fixa a 80 cm d’alçada des del terra per tancar el pas pels laterals de la
bastida i una banda de senyalització des de 1,10m a 1,60 m. que indica el pas tancat per l’interior
de la bastida.

• No s’han d’utilitzar cordes, cables o similars.

TIPOLOGIA 8

CARRER DE VIANANTS 2
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CONDICIONS GENERALS DEL
PAS PROVISIONAL

OCUPACIÓ DE LA CALÇADA

SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

NOTA

• Pas dels vianants i vehicles per l’interior de la bastida.
• L’amplada lliure mínima és de 3,00 m i l’alçada lliure d’obstacles en tot el recorregut és de 3,50 m.

• És necessària l’ocupació del carrer de vianants per a la instal·lació de la bastida i per a la càrrega i
descàrrega del material.

• La bastida s’ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·lumi-
nats tota la nit. S’ha de senyalitzar el gàlib.

• Els muntants es protegiran amb elements de color contrastat, preferentment vermell, des del terra
fins a un mínim de 1,60 m.

• S’han d’evitar elements sortints i/o volants a menys de 2,10m. S’ha d’habilitar una zona de pro-
tecció de 15 cm d’alçada des de terra perquè pugui ser detectada pels discapacitats visuals,
excepte en els accessos als edificis i establiments.

• No s’han d’utilitzar cordes, cables o similars.
• S’ha de senyalitzar el gàlib.

Aquest model és aplicable en altres amplades de vorera si es vol utilitzar com a plataforma de tre-
ball o de càrrega (s’hauria de reforçar) i es pot fer servir per fer un pas de vianants de gran amplada.

TIPOLOGIA 9

CARRER DE VIANANTS 3

26 27

≥ 3,00 m

carrer sense voreres

≥ 3,50 m

senyal gàlib
3,5 Accés a l’edifici

o establiment
Accés a l’edifici
o establimentcarrer sense voreres 

≥ 3,00 m 



3. Elements emplaçats en la via pública

Si en l’espai que ocuparà la bastida hi ha algun element urbà
–semàfors, papereres, pals de senyalització, etc.– que impe-
deix el pas lliure de 0,90 m o que pugui suposar perill per a les
persones, aquest element s’ha de desplaçar o retirar fora de 
l’itinerari dels vianants i s’ha de reposar quan finalitzi l’obra.

Arbres i parterres
Si el muntatge de la bastida afecta l’arbrat, parterres o altres
elements de verd urbà, la sol·licitud de la llicència de la bastida
ha d’anar acompanyada d’un informe elaborat pels tècnics de
l’Institut de Parcs i Jardins. Aquest informe se sol·licitarà amb
dues setmanes d’antelació al Departament de Protecció de
Verds. En aquest informe s’indiquen les espècies vegetals afec-
tades i les actuacions que s’han de fer: poda, protecció, tras-
llat, etc., i en cas d’entendre que hi ha perill de perjudici
d’elements propers se sol·licitarà un dipòsit a càrrec del pro-
motor o contractista (la mitjana és d’uns 600?).

Si es tracta d’una poda o trasllat, cal la intervenció de profes-
sionals de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. Des d’aquest
Institut es farà arribar en el termini de 15 dies el pressupost
d’execució dels treballs a realitzar. L’execució es durà a terme
en 3 setmanes des que l’interessat comuniqui a Parcs i Jardins
l’obtenció de la llicència i la necessitat de dur a terme l’actua-
ció previ pagament de la quantitat fixada en el pressupost
corresponent. L’elaboració d’aquest informe triga unes 2 set-
manes i es tramet per correu.

Un cop executades les obres, cal comunicar-ho a l’Institut de
Parcs i Jardins i sol·licitar la devolució de la garantia. L’Institut
inspecciona i retorna l’aval, si s’escau, en un termini de 10 dies.

28 Senyals verticals
El contractista de l’obra és el responsable de canviar els se-
nyals verticals que dificulten o impedeixen el muntatge de la
bastida. El canvi dels senyals verticals es farà de manera que
no introdueixi cap tipus de modificació i confusió als conduc-
tors i vianants. S’han de col·locar en un lloc ben visible. Acaba-
da l’obra, es reposarà el senyal al seu lloc original.

Papereres
Si hi ha papereres a la zones d’obres que impedeixin el pas lliu-
re de 0,90 m, el contractista ha de sol·licitar el trasllat o la reti-
rada de les papereres al Servei de Neteja del Sector de Serveis
Urbans i Medi Ambient, una vegada concedida la llicència d’o-
bres. Aquest servei i en un termini de 10 dies, elabora un pres-
supost per la retirada i reposició de les papereres –preu públic.
Tant en el muntatge com en el desmuntatge de la bastida s’avi-
sarà al Servei de Neteja perquè els professionals municipals
retirin, guardin i reposin, quan finalitzi l’obra, les papereres.

Semàfors
Si hi ha elements de la xarxa semafòrica que impedeixen el pas
lliure de 0,90 m, i una vegada concedida la llicència d’obres, cal
posar-se en contacte amb el Departament de Regulació del
Trànsit o amb el Centre de Control del Trànsit, que farà les
actuacions necessàries per determinar i valorar les alternatives
per adequar la regulació semafòrica a la nova situació. El tras-
llat d’un semàfor costa a partir dels 450?. El termini de comuni-
cació per traslladar un semàfor és d’un dia i per una caixa de
regulació, una setmana. El contractista de l’obra és el respon-
sable del manteniment de les mesures implantades. Desmunta-
da la bastida, es contacta amb el servei municipal perquè
reposi la situació anterior.

Fitons
En aquest cas és el mateix contractista de l’obra qui retirarà els
fitons. Prèviament contactarà amb el Districte municipal perquè
verifiqui la situació i el nombre de fitons. Acabada l’obra, el
contractista reposa la situació inicial. En cas de necessitat, els
professionals municipals del Districte retiraran i reposaran els
fitons previ pagament de l’aval de garantia.
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30 Els serveis municipals responsables de desplaçar o retirar els elements de mobiliari urbà existents a la via pública són:

ELEMENT URBÀ CONTACTE ADREÇA TELÈFON

Arbres Parcs i Jardins Tarragona 173 93 413 24 00
Parterres Depart. Protecció del Verd 08014 Barcelona

Semàfors Sector Seguretat i Mobilitat Pl. Pi i Sunyer 8, 4a planta 93 402 34 25
Dept. Regulació del Trànsit 08002 Barcelona 93 402 34 20
Centre Control del Trànsit

Fitons Servei Manteniment Districte
Ciutat Vella Ramelleres 17 93 291 61 56
L’Eixample Aragó 311 93 291 62 84
Sants-Montjuïc Creu Coberta 104 93 291 63 44
Les Corts Gandesa 10 93 291 64 59
Sarrià-Sant Gervasi Anglí 31 93 291 65 81
Gràcia Francisco Giner 46 93 291 66 80
Horta-Guinardó Lepant 387 93 291 49 05
Nou Barris Doctor Pi i Molist 133 93 291 68 89
Sant Andreu Segadors 2 93 291 68 81
Sant Martí Andrade 9-11 93 291 60 08

Papereres Servei de Neteja Torrent de l’Olla 218-220, 6a 93 291 41 73
Sector Serveis Urbans 
i Medi Ambient

Senyals verticals Servei de Manteniment Torrent de l’Olla 218-220, 4a 93 291 40 83
de Vialitat 
Sector Urbans 
i Medi Ambient

4. Comunicació d’obres menors amb instal·lació de bastida 

Per restaurar una façana, mitgera, pati o terrat que requereixi instal·lar una bastida és necessària la comunicació d’obres menors a l’A-
juntament. La comunicació va acompanyada de documentació tècnica específica que s’ha de presentar (vegeu model en l’annex 1): la
tipologia de la bastida que s’instal·larà a la via pública, el pla de muntatge i el pla d’accessibilitat segons indica el decret 135/1995
(vegeu annex 3). Des de la presentació de la comunicació d’obres menors, l’empresa disposa de sis mesos per executar les obres (si li
cal més temps hauria de sol·licitar una pròrroga). 

Aquesta comunicació d’obres menors es pot fer per Internet –bcn.cat- a través del Tràmits i gestions / Tràmits per temes / Edificis,
habitatges i locals / Construcció i obres / Tramitació de comunicat d’obres menors o bé adreçant-se a qualsevol de les 10 Oficines
d’Informació al Ciutadà situades en els 10 Districtes Municipals. 

La comunicació d’obres menors i l’assumeix de la bastida s’han d’adjuntar a la sol·licitud de l’autorització de la Guàrdia Urbana.

OFICINES D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ ADREÇA

Ciutat Vella Ramelleres, 17

L’Eixample Aragó, 311

Sants-Montjuïc Creu Coberta 104 

Les Corts Pl Comas, 18

Sarrià-Sant Gervasi Anglí, 31

Gràcia Francisco Giner, 46

Horta-Guinardó Rda Guinardó, 49

Nou Barris Doctor Pi i Molist, 133

Sant Andreu Pl. Orfila, 1

Sant Martí Pl Valentí Almirall, 1
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5. Recomanacions sobre l’exercici professional 

L’Ajuntament de Barcelona exigeix l’assumeix de la bastida. La responsabilitat de la supervisió en el muntatge de la bastida recau en el
tècnic que assumeix el projecte i en el muntador de la bastida. L’incompliment de les condicions que impedeixin l’accessibilitat i la supres-
sió de barreres arquitectòniques pot comportar l’incoació d’un expedient sancionador al tècnic que assumeix el projecte de la bastida, i/o
muntador de la bastida , i/o al constructor de l’obra i, si el cas ho requereix, es podria ordenar el desmuntatge de la bastida.

Les infraccions referents a les bastides se sancionaran per l’Ordenança sobre l’Ús de les Vies i els Espais Públics de Barcelona
(OUVEPB aprovada el 27 de novembre de 1998) i són les següents:

INFRACCIÓ ARTICLE ORDENANÇA SANCIÓ

Manca de llicència 63.4.d OUVEPB 600 ?

Manca d’amplada mínima de 0,90 m. 63.4.f OUVEPB 450 e

Manca d’alçada lliure de 2,10 m 63.4.f OUVEPB 450 e

Manca d’il·luminació 10 lux 63.4.f OUVEPB 300 e

Manca de protecció muntants o senyalització 63.4.f OUVEPB 300 e

Modificar l’homogeneïtat del paviment 63.4.f OUVEPB 450 e

Ocupar la via pública amb material de l’obra 
sense respectar l’itinerari de pas 63.4.e OUVEB 450 e

32 6. Autorització de la Guàrdia Urbana

Es requereix l’autorització de la Guàrdia Urbana en els
següents casos:

• si hi ha ocupació del carril bus en les operacions de càrrega i
descàrrega del material

• si hi ha ocupació dels carrils de marxa en les operacions de
càrrega i descàrrega del material

• si hi ha tall de carrer
• si hi ha reserva d’estacionament ja sigui en zona lliure, verda

o blava.
• si la instal·lació de la bastida per deixar una amplada mínima

de pas de 0,90 m comporta una ocupació de la calçada per a
la col·locació de l’entarimat coplanari a la vorera (vegeu tipo-
logies de bastida 4 i 5), com a casos excepcionals.

Per obtenir l’autorització de la GUB s’ha de presentar la comu-
nicació d’obres i l’assumeix de la bastida. La sol·licitud de l’au-
torització s’ha de realitzar amb una antelació mínima de 48
hores hàbils i es pot fer a través d’Internet amb prèvia sol·lici-
tud del codi d’accés per poder accedir a l’aplicatiu, per fax o
presencialment . Si es fa per Internet, l’imprès d’autorització de
la GUB arriba a l’empresa a través d’un correu electrònic on
s’especifiquen les condicions de mobilitat i seguretat viària i en
el seu cas la necessitat d’establir un servei de Guàrdia Urbana. 

En cas que es faci necessari el servei de Guàrdia Urbana, p.ex.
en un tall de carrer o regulació de trànsit, l’import de les taxes
es notificarà mensualment (acumulat) des de l’Institut Munici-
pal d’Hisenda. Si l’empresa té deutes amb l’Ajuntament, s’exi-
girà el pagament en efectiu.
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UNITATS TERRITORIALS DE LA GUÀRDIA URBANA TELÈFON

Ciutat Vella 932562430

L’Eixample 932440950

Sants-Montjuïc 932915008

Les Corts 932914980

Sarrià-Sant Gervasi 932914353

Gràcia 932373044

Horta-Guinardó 932749840

Nou Barris 932914848

Sant Andreu 934988205

Sant Martí 932562850

34 7. Criteris generals per l’atorgament 
de les autoritzacions de càrrega i 
descàrrega del material a la via pública 
i estacionament del vehicle.

En les operacions de càrrega i descàrrega del material pel mun-
tage i desmuntage de la bastida, el vehicle s’ha d’estacionar en
un punt proper a la bastida, els vianants s’han de desviar fora
de l’àmbit d’actuació, el perímetre tancat de l’obra s’ha d’am-
pliar i senyalitzar de manera accessible i si escau disposar del
personal de vigilància mentre durin les operacions i s’han de
prendre les mesures següents:

• Els vehicles i maquinària utilitzada han de disposar de la
documentació que estableixi la normativa vigent (permís de
circulació, ITV, assegurances obligatòries, etc.).

• Les empreses responsables (muntatge/desmuntatge, cons-
tructora, càrrega/descàrrega) han de mantenir la netedat de
l’espai que s’utilitzi. Són responsables de les possibles mal-
meses i danys a béns i elements públics o privats que siguin
conseqüència dels treballs que realitzin.

• Durant la realització dels treballs s’han de respectar els límits
de soroll permesos per la normativa vigent. En cap moment
no s’han de dificultar les tasques dels serveis de neteja ni
altres serveis públics o privats.

• L’empresa ha d’acreditar l’existència d’una pòlissa d’assegu-
rança de responsabilitat civil que cobreixi els eventuals danys
que es puguin produir durant els treballs en els béns de titu-
laritat pública (voreres, calçada, senyals de trànsit, etc.).

• L’autorització s’atorga supeditada als interessos públics d’a-
cord amb l’art. 48 de l’Ordenança sobre l’Ús de les Vies i
Espais Públics de Barcelona.

• En cas de celebrar-se en el lloc de la bastida manifestacions o
concentracions de càracter radical, l’empresa s’ha de compo-
metre a retirar el material que sigui susceptible de ser llançat
si així ho requereix la GUB i a establir el servei necessari per
evitar que el públic s’enfili a la bastida.

• Sempre s’ha de permetre l’accés dels vehicles als garatges.

L’autorització dels treballs de càrrega i descàrrega del 
material i l’estacionament dels vehicles anirà en funció de 
les vies afectades, ja siguin vies d’accés, vies de connectivitat
de 1r., 2n. o 3r. nivell (vegeu classificació de carrers segons
s’indica en l’Annex 4). 
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La Guàrdia Urbana adequarà aquests criteris generals a altres
ocupacions/serveis que puguin coincidir (curses, fires...). Els
criteris generals per concedir les autoritzacions seran els
següents:

1. Zona d’estacionament autoritzat (lliure)
Com a norma general s’atorgarà l’autorització. La reserva
d’estacionament l’ha d’efectuar la pròpia empresa mitjançant
la senyalització corresponent i amb una antelació mínima de
vuit dies2 . Si l’empresa fa la reserva d’estacionament correc-
tament i amb l’antelació indicada i no pot iniciar la càrrega-
descàrrega del material perquè hi ha vehicles aparcats,
l’empresa es posarà en contacte amb la GUB (092) perquè
prengui les mesures oportunes.

2. Zones d’estacionament de càrrega i descàrrega
En cas d’utilitzar zones de càrrega i descàrrega, les empreses
han de respectar els horaris establerts en aquestes o en el
seu cas l’horari especificat en l’autorització. En qualsevol
cas, s’ha de permetre i facilitar les operacions que fan la
resta de vehicles autoritzats en aquestes zones reservades.

3. Zones d’estacionament regulat: zones blaves i àrees verdes
Amb la prèvia autorització de la Guàrdia Urbana l’empresa de
bastides s’ha de posar en contacte amb Barcelona Serveis
Municipals, BSM, per tal d’informar (dies i hores) de l’ocupa-
ció que farà en la zona d’estacionament regulat.

BSM Departament de Mobilitat
C/ Rosa Sensat núm. 9-11, 4a Planta
tel. 93.409.25.76
Fax 93.409.23.70
e-mail explotacio@bsmsa.es

4. Ocupació de carrils de marxa
Aquestes autoritzacions es facilitaran bàsicament els dissab-
tes i diumenges. La Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana
afectada especificarà el servei de Guàrdia Urbana necessari
per tal de garantir les condicions de mobilitat i seguretat vià-
ria. L’empresa ha d’adoptar les mesures de seguretat que
siguin necessàries per al trànsit rodat. A tal efecte han de
senyalitzar i acotar la zona de la realització dels treballs així
com els desviaments de trànsit que la Guàrdia Urbana consi-
deri necessaris, amb els mitjans adients (cons, tanques, 
senyals i rètols informatius). Si l’ocupació es realitza en
horari nocturn, l’empresa haurà de disposar de la senyalitza-
ció lluminosa reglamentària per assegurar la seguretat viària
de vehicles i vianants.
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2. Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.

5. Ocupació carril BUS
Aquestes ocupacions es facilitaran exclusivament en dissab-
tes i diumenges.

La Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana afectada especifi-
carà el servei de Guàrdia Urbana necessari per tal de garantir
les condicions de mobilitat i seguretat viària. L’empresa ha
d’adoptar les mesures de seguretat que siguin necessàries
tant per al pas de vianants com per al trànsit rodat. A tal
efecte han de senyalitzar i acotar la zona de la realització
dels treballs, així com els desviaments de trànsit que la
Guàrdia Urbana consideri necessaris, amb els mitjans
adients (cons, tanques, senyals i rètols informatius). Si l’ocu-
pació es realitza en horari nocturn, l’empresa haurà de dis-
posar de la senyalització lluminosa reglamentària per
assegurar la seguretat viària de vehicles i vianants.

6. Tall de carrer
La Unitat Territorial afectada especificarà el servei de Guàr-
dia Urbana necessari per tal de garantir les condicions de
mobilitat i seguretat viària. L’empresa ha d’adoptar les
mesures de seguretat que siguin necessàries tant per al pas
de vianants com per al trànsit rodat. A tal efecte han de sen-
yalitzar i acotar la zona de la realització dels treballs així com
els desviaments de trànsit que la Guàrdia Urbana consideri
necessaris, amb els mitjans adients (cons, tanques, senyals i
rètols informatius).

7. Ocupacions de vorera en les operacions de càrrega/descàr-
rega del material
L’empresa ha d’adoptar les mesures de seguretat que siguin
necessàries per al pas de vianants. A tal efecte s’ha de sen-
yalitzar i acotar de manera accessible la zona de la realitza-
ció dels treballs mitjançant cons, tanques, senyals i rètols
informatius. Si l’ocupació es realitza en horari nocturn, 
l’empresa haurà de disposar de la senyalització lluminosa
reglamentària per assegurar la seguretat viària de vehicles 
i vianants.

En cas d’utilització de maquinària a la vorera (polipasts,
politges, muntamaterials, etc.) s’ha d’acotar la zona i 
senyalitzar correctament (cons, tanques, senyals i rètols
informatius homologats per l’Ajuntament). Acabades les
operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les 
tanques i es netejarà el paviment.
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Laterals Rondes, 
vies d’accés o 
de connectivitat 
i vies de connectivitat
de 1r i 2n nivell

Horari

X
Laterals Rondes i

vies d’accés

X
vies de 1r i 2n nivell
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Senyalització

Servei 
Guàrdia Urbana
esporàdic o fix

amb taxes

Observacions08,00 a 20,00 h
(dilluns 

a divendres)

09,30 a 16,30 h
(dilluns 

a divendres)(*)

09,00 a 20,00 h
(dissabte 

i diumenge)

X
zones de càrrega 

i descàrrega 
en dissabte

X

X X

XX

X
dissabtes

X

XX

X

X

XX

X

X

Senyalització de treballs 
en calçada: tanca amb 

senyalització i cons

Senyalització de treballs 
en calçada: tanca amb 

senyalització i cons

S’ha de comunicar 
a BSM de l’ocupació 

de zona blava o verda

Senyalització de treballs 
en calçada: tanca amb 

senyalització i cons

Senyalització de treballs 
en vorera: tanques amb 

senyalització i cons
-

Zona de seguretat
i pas per a vianants

Ocupació de carril 
de circulació
(màxim 1 carril)

Ocupació de 
carril BUS/Taxi

Zones d’estacionament
regulat: zones blaves 
i àrees verdes

Tall de via

Ocupació de vorera per
descàrrega/càrrega de
material de la bastida

Vehicles correctament 
estacionats o en zones 
de càrrega i descàrrega

(*) Es podrà autoritzar fins a les 18.00 hores en els supòsits de treballs que es puguin realitzar en un únic dia de treball.
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Vies de connectivitat
de 3r nivell 
i altres vies

Horari

X
Vies d’especial 

incidència
X

Senyalització

Servei 
Guàrdia Urbana
esporàdic o fix

amb taxes

Observacions08,00 a 20,00 h
(dilluns 

a divendres)

09,30 a 18,00 h
(dilluns 

a divendres)

09,00 a 20,00 h
(dissabte 

i diumenge)

X
zones de càrrega 

i descàrrega 
en dissabte

X

X X

XX

X
dissabtes

X

X

X
Vies d’especial 

incidència o que no
tenen alternatives

X

X

XX

X

X

Senyalització de treballs 
en calçada: tanca amb 

senyalització i cons

Senyalització de treballs 
en calçada: tanca amb 

senyalització i cons

S’ha de comunicar 
a BSM de l’ocupació 

de zona blava o verda

Senyalització de treballs 
en calçada: tanca amb 

senyalització i cons

Senyalització de treballs 
en vorera: tanques amb 

senyalització i cons
-

Zona de seguretat
i pas per a vianants

Ocupació de carril 
de circulació
(màxim 1 carril)

Ocupació de 
carril BUS/Taxi

Zones d’estacionament
regulat: zones blaves 
i àrees verdes

Tall de via

Ocupació de vorera per
descàrrega/càrrega de
material de la bastida

Vehicles correctament 
estacionats o en zones 
de càrrega i descàrrega

X



8. Condicions de seguretat

Durant les operacions de càrrega i descàrrega del material de la
bastida i del muntatge i desmuntatge s’exigiran les següents
mesures de prevenció i protecció3:

• Es tallarà4, si fos necessari, la zona d’influència de la bastida
per tal d’evitar el pas dels vianants a prop o per sota de càrre-
gues suspeses o en moviment.

• S’instal·laran les plataformes de treball i de protecció neces-
sàries per realitzar correctament els treballs i per evitar la cai-
guda d’eines o materials a diferent nivell.

• S’han de deixar lliures els accessos a les caixes d’escales,
habitatges, edificis i aparcaments. Aquests accessos portaran
proteccions laterals als muntants de la bastida per evitar cops i
talls i proteccions superiors de manera que qualsevol caiguda
d’eines o material des d’un punt alt, no pugui afectar les perso-
nes que les utilitzin. 

• Se senyalitzaran els accessos naturals a l’obra i s’impedirà el
pas a tota persona aliena col·locant els tancaments necessaris.
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3. Condicions que fan referència a l’accessibilitat i mobilitat. No hi
estan incloses les condicions tècniques.

4. Amb l’autorització prèvia de la GUB.
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Ocupació parcial de vorera i d’un carril de circulació Ocupació total de vorera i d’un carril de marxa 
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Tall total de calçada1

Per talls de poca durada, es poden substituir les barreres de plàstic de tipus New
Jersey per tanques provisionals. 

9. Senyalització dels treballs

Models i característiques dels senyals a utilitzar

Con (TB-6) de 70 cm. d’altura de PVC (10 unitats).
Es col·locaran distanciats entre 1 i 1,5 metres.

Tanca d’1 metre. Color groc, material plàstic, potes
giratòries de fàcil transport i emmagatzematge.

Senyals R-400a (dues unitats). De xapa lleugera
per a col·locar a tots dos costats d’una tanca, per
als desviaments a esquerra o dreta.

Balisa intermitent halògena, amb cos de plàstic i
llum de 200 mm de diàmetre, alimentació amb
dues bateries alcalines de 6V. Mínim dues unitats.

Senyal reflectant amb el símbol de vianants i fletxa
de direcció, per col·locar una a cada tanca de plàs-
tic, per als desviaments amb motiu de l’ocupació
de la vorera. (A confeccionar per l’empresa de sen-
yalització).

10. Adreces d’interès

ENTITAT ADREÇA TELÈFON MAIL

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Arcs, 1-3 93 30678 01 www.oct-catalunya@coac.es 
Oficina Consultora Tècnica 08002 Barcelona

Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Bon Pastor, 5 93 2402060 www.apabcn.es
Tècnics de Barcelona 08021 Barcelona assessoriatecnica@apabcn.es

Associació Catalana d’Empreses Josep Anselm Clavé, 2, 4t 93 318 80 58 www.aceba.es 
de Bastides (ACEBA) 08002 Barcelona aceba@aceba.net

Gremi de Constructors d’Obres Gran Via de Les Corts 93 265 94 30 www.gremi-obres.org
de Barcelona i Comarques Catalanes, 663, 6ª info@gremi-obres.org
Empreses de rehabilitació 08010 Barcelona
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ANNEX 3: Llista de requisits de les condicions d’accessibilitat de les bastides.

Encercli la resposta adient

TIPOLOGIA DE LA BASTIDA              MOD1       MOD2       MOD3       MOD4       MOD5       MOD6       MOD7       MOD8       MOD9

L’alçada lliure d’obstacles és de 2,10 m. SÍ NO 

El pas alternatiu té una amplada mínima de 0,90 m. SÍ NO

Si en el muntatge de la bastida hi ha algun element urbà que impedeixi el pas lliure de 0,90 m,
s’ha traslladat o s’ha sol·licitat el seu desplaçament al servei municipal corresponent? SÍ NO

En cas d’ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada per obtenir l’amplada mínima de 0,90 m ¿s’ha col·locat 
un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla coplanari amb la vorera i una barana fixa de protecció? SÍ NO

En els canvis de direcció, si l’amplada de la vorera ho permet, s’hi pot inscriure un cercle d’1,50 m. de diàmetre? SÍ NO

S’han afegit escales o graons? SÍ NO

S’ha modificat l’homogeneïtat del paviment o del seu pendent? SÍ NO

S’han utilitzat cordes, cables o similars? SÍ NO

La bastida s’ha senyalitzat i protegit mitjançant barrats estables i continuats que restin il·luminats tota la nit? SÍ NO

S’han col·locat els elements de protecció i senyalització de manera que les persones amb discapacitat visual 
puguin detectar a temps l’existència de l’obstacle? SÍ NO

S’han evitat els elements sortints i/o volants a menys de 2,10 m? SÍ NO

S’ha habilitat una zona de protecció de 15 cm d’alçada de terra perquè pugui ser detectada per discapacitats visuals? SÍ NO

Hi ha un nivell d’il·luminació mínima de la bastida de 10 lux per advertir de la presència d’obstacles o desnivells? SÍ NO

Els sol·licitants es comprometen a realitzar el muntatge de la bastida d’acord amb els requisits establerts anteriorment. 

El tècnic

Data

48 49ANNEX 4: XARXA BÀSICA DE MOBILITAT: Llistat de carrers

RONDES DE: FINS:

Dalt, rda Trinitat, nus límit municipi (A-7)
Litoral, rda 3, c. límit municipi
Litoral, rda Avançada, c. Trinitat, nus

VIES D’ACCÉS DE: FINS:

Antiga d’Horta a Cerdanyola, ctra. Valldaura, pg. límit municipi
Aragó, c Meridiana, av. Tarragona, c.
Augusta, av. Mig, rda. General Vives, c.
Carles III, av.
Cartagena, c. Mare de Déu de Montserrat, av. Mig, rda.
Comte d’Urgell, c. Roma, av. Sarrià, av.
Corts Catalanes, g.v, límit municipi límit municipi
Diagonal, av. límit municipi (A-7) Sarrià, av.
Diagonal, av. Marina, C Aragó, c.
Mare de Déu de Montserrat, av. Maragall, pg. Cartagena, c.
Marina, c. Corts Catalanes, g.v Diagonal, av.
Meridiana, av. límit municipi Aragó, c.
Mig, rda Corts Catalanes, g.v. Meridiana, av.
Numància, c. Diagonal, av. Països Catalans, pl.
Roma, av. Aragó, c. Comte d’Urgell, c.
Rovira, tunel
Sant Cugat, ctra. Vall d’Hebron, pg. límit municipi
Sarrià a Vallvidrera, ctra. General Vives, c. límit municipi
Sarrià, av. Comte d’Urgell, c. Diagonal, av.



CONNEXIÓ DE 1ER NIVELL DE: FINS:

3, c.
6, c.
A, c.
Aribau, c. Sant Antoni, rda. Diagonal, av.
Bac de Roda, c.
Balmes, c. John F. Kenedy, pl. Pelai, c.
Bilbao, c.
Borbó, av.
Comte d’Urgell, c. Francesc Macià, pl. París, c.
Comte d’Urgell, c. Paral·lel, av. Roma, av.
Doctor Pi i Molist, c.
Entença, c.
Estatut de Catalunya, av.
Felip II, c. Bac de Roda, c. Ramon Albó, c.
Franca, pg.
Fresser, c. Rosselló, c. Maragall, pg.
Jaume Vicenç Vives, c. Salvador Espriu, c. Carmen Amaya, c.
K, c.
Laietana, via
Lepant, c. Corts Catalanes, g.v. Mig, rda.
Maragall, pg. Fresser, c. Borbó, av.
Maresme, c. Llull, c. Pallars, c.
Muntaner, c. Diagonal, av. Sant Antoni, rda.
Nàpols, c. Vilanova, av. Almogàvers, c.
Navas de Tolosa, c,
Padilla, c. Mig, rda Corts Catalanes, g.v.

50 51
CONNEXIÓ DE 1ER NIVELL DE: FINS:

Paral·lel, av.
Pau Claris, c
Roger de Flor, c. Vilanova, av. Buenaventura Muñoz, c.
Roger de Llúria, c. Sant Pere, rda. Rosselló, c.
Sant Joan, pg. Sant Antoni Maria Claret, c. Rosselló, c.
Sant Ramon de Penyafort, c. Taulat, c. Llull, c.
Tibidabo, av. John F. Kenedy, pl. Josep Garí, c.

2N NIVELL DE: FINS:

4, c.
50, c.
Alfons Comín, pl.
Almirall Cervera, c.
Almogàvers, c. Nàpols, c. Pere IV, c.
Andrade, c. Selva de Mar, c. Cantàbria, c.
Aragó, c. Meridiana, av. Guipúscoa, rbla.
Aribau, c. Diagonal, av. Augusta, via
Arístides Maillol, c.
Augusta, via Diagonal, av. Mig, rda.
Badajoz, c.
Bailen, c. Gràcia, trav. Sant Pere, rda.
Berenguer de Palou, c.
Berlín, c.
Bisbe Català, c.
Botticelli, pl.
Buenaventura Muñoz, c. Roger de Flor, c. Marina, c.



2N NIVELL DE: FINS:

Calàbria, c. Sepúlveda, c. Tamarit, c.
Calvell, pg
Calvet, c.
Camèlies, c.
Can Marcet, av.
Cantàbria, c.
Carmel, ctra.
Carmel, rbla. Dante Alighieri, c. Rovira, tunel
Carmen Amaya, c.
Casanovas, c. Corts Catalanes, g.v. Gràcia, trav.
Catalunya, pl.
Ciències, c. Rovira, tunel Dante Alighieri, c.
Ciutat d’Asunción, c. Fra Juníper Serra, c. Sant Adrià, c.
Coll i Alentorn, av.
Collblanc, ctra.
Colon, pg.
Comerç, c.
Còrsega, c. Diagonal, av. Sant Joan, pg.
Craywinckel, c.
Creu Coberta, c.
Cristòbal de Moura, c.
Deià, c.
Diagonal, av. Aragó, c. Francesc Macià, pl.
Diagonal, av. Llacuna, c. Marina, c.
Diagonal, av. Sarrià, av. Francesc Macià, pl.
Diagonal, av. Taulat, c. Llull, c.

52 53
2N NIVELL DE: FINS:

Doctor Aiguader, c.
Doctor Feran, c.
Doctor Fleming, c.
Doctor Marañón, av.
Dublín, c.
Ecuador, c. Corts, trav. Berlín, c.
Eduardo Conde, c.
Escòcia, c.
Escorial, c. Gràcia, trav. Dalt, trav.
Esplugues, av.
Estatut, pl.
Esteve Terradas, c.
Fabra i Puig, pg.
Fabra i Puig, rbla.
Felip II, c. Costa i Cuixart, c. Ramon Albó, c.
Fernando Pessoa, c. Palomar, c. Joan Torras, c.
Ferran Junoy, c.
Ferrocarrils Catalans, c. Foc, c. Matemàtiques, pl.
Foc, c. Metal·lúrgia, c. Ferrocarrils Catalans, c.
Font Castellana, pl.
Fontanella, c.
Fra Juníper Serra, c.
Francesc Macià, pl.
Fresser, c. Maragall, pg. Indústria, c.
Fusta, moll
Ganduixer, c.



2N NIVELL DE: FINS:

Garcia Faria, pg.
Garcilaso, c. Olesa, c. Sagrera, c.
González Tablas, c.
Gràcia, pg.
Gràcia, trav. Calvet, c. Escorial, c.
Gran de Gràcia, c.
Gran de Sant Andreu, c. Rovira i Virgili, c. Onze de Setembre, rbla.
Granja Vella, c.
Guipúscoa, rbla.
Horta, riera Josep Soldevila, c. Sant Martí, rda.
Hospital Militar, av.
Indústria, c. Maragall, pg. Navas de Tolosa, c.
Indústria, c. Sant Joan, pg. Maragall, pg.
Isabel II, pg.
Joan d’Àustria, c. Pujades, c. Llull, c.
Joan de Borbó, pg. Pau Vila, pl. Almirall Cervera, c.
Joan XXIII, av.
John F. Kenedy, pl.
Josep Carner, pg.
Josep Pla, c.
Josep Soldevila, c. Sant Adrià, c. Horta, riera
Josep Tarradellas, av.
Josep V. Boix, av.
Júlia, via
Karl Marx, pl.
Les Corts, trav.

54 55
2N NIVELL DE: FINS:

Lesseps, pl.
Lisboa, c.
Litoral, av.
Llacuna, c.
Llucmajor, pl.
Lluís Companys, pg.
Llull, c. Joan d’Àustria, c. Diagonal, av.
Llull, c. Maresme, c. Sant Ramon de Penyafort, c.
Madrid, av.
Mallorca, c. Meridiana, av. Espronceda, c.
Mallorca, c. Roma, av. Meridiana, av.
Mandri, c.
Manel Girona, c.
Maragall, pg. Tajo, c. Borbó, av.
Maragall, pl.
Mare de Déu de Montserrat, av. Escorial, c. Cartagena, c.
Mare de Déu del Coll, pg. Mons, pl. Santuari, c.
Marina, c. Voluntaris Olímpics, pl. Corts Catalanes, g.v.
Marítim de la Barceloneta, pg. Almirall Cervera, c. Ramon Trias Fargas, c.
Marquès de l’Argentera, av.
Martin Luther King, c. Santa Coloma, pg. Palomar, c.
Matemàtiques, pl.
Meridiana, av. Pujades, pg. Aragó, c.
Mineria, c.
Mons, pl.
Muntaner, c. Bonanova, pl. Diagonal, av.



2N NIVELL DE: FINS:

Nicaragua, c. Josep Tarradellas, av. Roma, av.
Numància, c. Prat de la Riba, pl. Diagonal, av.
Olesa, c. Maragall, pl. Garcilaso, c.
Onze de Setembre, rbla.
Països Catalans, pl.
Palau, pla
Pallars, c. Marina, c. Maresme, c.
Palomar, c. Martin Luther King, c. Fernando Pessoa, c.
Palomar, c. Torras i Bages, pg. Ferran Junoy, c.
Pare Manyanet, c. Virgili, c. Sagrera, c.
París, c.
Pedralbes, av.
Pelai, c.
Pere Falques, pl.
Pere IV, c. Almogàvers, c. Diagonal, av.
Pere IV, c. Sancho d’Àvila, c. Almogàvers, c.
Pi i Margall, c.
Picasso, pg.
Pius XII, pl.
Pont de Sant Martí, c.
Pont del Treball, c.
Potosí, c.
Prat, ctra.
Prats de Molló, c.
Prim, rbla.
Príncep d’Astúries, av.
Pujades, c. Wellington, c. Joan d’Àustria, c.

56 57
2N NIVELL DE: FINS:

Pujades, pg.
Ramiro de Maeztu, c.
Ramon Trias Fargas, c.
Reina Elisenda, pg.
República Argentina, av.
Riera Blanca, c. Corts, trav. Sants, c.
Roma, av. Països Catalans, pl. Comte d’Urgell, c.
Rosselló, c. Casanovas, c. Pau Claris, c.
Rosselló, c. Pau Claris, c. Dos de Maig, c.
Rovira i Virgili, c.
Sagrera, c.
Salvador Espriu, c. Colon, pg. Jaume Vicenç Vives, c.
Salvador Espriu, jard.
Sanllehy. pl.
Sant Adrià, c. Segre, c. Ciutat d’Asunción, c.
Sant Antoni Maria Claret, c. Maragall, pg. Felip II, c.
Sant Antoni Maria Claret, c. Sant Joan, pg. Maragall, pg.
Sant Antoni, pg.
Sant Antoni, rda.
Sant Joan Bosco, pg.
Sant Joan, pg. Gràcia, trav. Sant Antoni Maria Claret, c.
Sant Joan, pg. Rosselló, c. Sant Pere, rda.
Sant Pere, rda.
Santa Coloma, pg.
Santaló, c.2N NIVELL DE: FINS:
Santander, c.
Sants, c.



2N NIVELL DE: FINS:

Santuari, c.
Sardenya, c.
Sarrià, av. Diagonal, av. Prat de la Riba, pl.
Segre, c.
Selva de Mar, c. Andrade, c. Garcia Faria, av.
Sepúlveda, c.
Tajo, c. Lisboa, c. Maragall, pg.
Tamarit, c. Calàbria, c. Sant Antoni, rda.
Tànger, c.
Taulat, c. Diagonal, av. límit municipi
Taulat, pg. Llevant, c. límit municipi
Torras i Bages, pg. Santa Coloma, pg. Segre, c.
Trafalgar, c.
Trelawny, c.
Universitat, pl.
València, c. Meridiana, av. Espronceda, c.
València, c. Roma, av. Meridiana, av.
València, c. Tarragona, c. Roma, av.
Vallcarca, Viaducte
Valldaura, pg. Karl Marx, pl. Rio de Janeiro, av.
Verdún, pg. Llucmajor, pl. Doctor Pi i Molist, c.
Vergós, c. Augusta, via Sant Joan Bosco, pg.
Viladomat, c. Paral·lel, av. Floridablanca, c.
Vilanova, av.
Villarroel, c. Corts Catalanes, g.v. Diagonal, av.
Virgili, c.

58 59
3R NIVELL DE: FINS:

Alt de Pedrell, c. Pedrell, c. Sant Martí de Porres, c.
Alts Forns, c. Zona Franca, pg. Ferrocarrils Catalans, c.
Amílcar, c. Mare de Déu de Montserrat, av. Maragall, pg.
Arc de Sant Martí, c. Sant Martí de Porres, c. Llobet i Vall-llosera, c.
Arenys, c.
Bassedoga, c. Riera Blanca, c. Sants, c.
Bellesguard, c.
Benet Mateu, c.
Bordeta, ctra.
Cadena, camí Marçal, ptge. Corts Catalanes, g.v.
Cardenal Vidal i Barraquer, av.
Carme, c.
Catalana, pl.
Circumval·lació, pg.
Cisell, c. Zona Franca, pg. Mare de Déu de Port, c.
Constitució, c.
Dante Alighieri, c. Josep Santgenís, c. Beatriu, c.
Exèrcit, av.
Exposició, pg. Santa Madrona, pg. Nou de la Rambla, c.
Ferrocarrils Catalans, c. Mare de Déu de Port, c. Foc, c.
Font d’en Fargas, pg. Pintor Pradilla, c. Maragall, pg.
Font Trobada, camí
Gavà, c.
General Mendoza, c. Dalt, rda. Santa Rosalia, c.
Hospital, c.
Icària, av.
Jordi Girona, c.



3R NIVELL DE: FINS:

Josep Sangenís, c. Sant Crispí, c. Dante Alighieri, c.
Josep Sunyol i Garriga, c.
La Rambla
Lleida, c.
Llobet i Vall-llosera, c. Arc de Sant Martí, c. Catalana, pl.
Llobregós, c.
Marçal, ptge.
Mare de Déu de Port, c. Cisell, c. Litoral, rda.
Mare de Déu del Coll, pg. Santuari, c. Josep Sangenís, c.
Miramar, pg. Nou de la Rambla, c. Font Trobada, camí
Montjuïc, pg. Cabanes, c. Josep Carner, pg.
Motors, c.
Munné, c.
Pantà de Tremp, c. Clota, pl. Dante Alighieri, c.
Pedrell, c. Gabarnet, ptge Alt de Pedrell, c.
Riera Blanca, c. Constitució, c. Sants, c.
Sant Antoni Abat, c.
Sant Joan de la Salle, c.
Sant Martí de Porres, c.
Santa Madrona, pg. Lleida, c. Exposició, pg.
Tajo, c. Maragall, pg. Fabra i Puig, pg.
Taulat, c.
Taulat, pg.
Torre Melina, camí
Universal, pg. Urrutia, pg. Valldaura, pg.
Urrutia, pg.
Xile, av.

60 61
VIES NOVES DISCONTÍNUES
XARXA PRINCIPAL DE FINS

Clot, c. Espronceda, c. Felip II, c.
Diputació, c. Creu Coberta , c. Tarragona, c.
Doctor Valls, c.
Horaci, c. Planella, c. Munner, c.
Jaume Huguet, c.
Jonquera, c.
Marroc, c.
Mir Geribert, c.
Oblit, c. Guinardó, rda. Doctor Valls, c.
Sagrera, bda.
Sagrera, c. Felip II, c. Hondures, c.
Sant Martí, rda. Espronceda, c. Horta, riera
Santander, c.
Segre, c. Onze de Setembre, rbla. Virgili, c.
Trajana, via
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7 CRITERIS DE COL·LOCACIÓ D’AIRES CONDICIONATS A LA CIUTAT DE 
BARCELONA 
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8 INFORME GENERAT PEL CE3X 
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Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

05/12/2024

Barcelona
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