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RESUM 

 

Aquest projecte té l’objectiu principal d’adaptar Can Diumer, un antic conjunt rural situat a 

Cardedeu (Vallés Oriental) per oferir al poble un complex de restaurant i zona d’oci en un 

entorn immillorable. Aquesta adaptació no afectarà a l’estructura bàsica i volumètrica de 

l’edificació ja que es Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic del municipi de Cardedeu. 

 

Els orígens de Can Diumer estan vinculats al molí fariner del mateix nom, del que se’n té 

notícia el 1199. 

Malgrat aquestes referències, les actuals edificacions són del segle XIX i especialment 

derivades de la reforma del 1857. 

 

Can Diumer forma un conjunt de construccions al voltant d’un pati rectangular, a través del qual 

s’organitzen les diferents dependències del mas. 

 

És un edifici complex, en el que destaquen el cos principal, orientat a migdia, amb les obertures 

composades sobre eixos verticals i predomini de l’horitzontalitat, remarcada per la cornisa; el 

cos de la planta en L, amb una galeria descoberta d’arcades de mig punt, i la façana alineada a 

l’avinguda Eduard Corbella, amb una torre circular cantonera, balustrada de coronament, 

portalada i un cos de porxos a mode de claustre, format per una arqueria de mig punt coronada 

per un terrat amb balustrada. 

 

Destaca per la seva singularitat tipològica i per la seva volumetria, que constitueix una fita 

visual de gran impacte. 

També té gran interès des del punt de vista històric, en general i en particular dins la història 

social de Cardedeu. 

 

Degut a l’antiguitat de la casa, a l’arxiu municipal de Cardedeu no disposaven dels plànols 

originals de la seva construcció, de tal manera que s’ha dut a terme un aixecament in situ de tot 

el conjunt arquitectònic pel seu posterior estudi, adaptació i canvi d’ús. 
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INTRODUCTION 

Cardedeu, the environament of a flowered village 

Situation 

The village of Cardedeu has an area of 12,89 km2. It delimits in the north with Cànoves i 

Samalús and Sant Pere de Vilamajor, in the east there are Sant Antoni de Vilamajor and Llinars 

del Vallès, in the south La Roca del Vallès and in the west, Franqueses del Vallès. 

Cànoves stream crosses the municipality north to south. 

 

                                    

Image 1. Municipal’s delimitation of Cardedeu                Image 2. RPUC Municipal’s delimitation of Cardedeu 

 

Cardedeu is located in the Prelitoral valley, among Litoral Mountains and Montseny. The 

average height of Cardedeu is 198m above the sea, lasting 6,3km north to south and 3,7km 

east to West. 

 

The landscape preserves the characteristically cereal crops and the livestock, best known as 

Rial, at the East of the Cànoves stream. 

The scenery of the west area is slightly rugged with the highest point in the Sant Hilari Sierra 

(300m). The lower lands are near the bridge of the AP-7 motorway (175m). Soft valleys and 

small mountains predominates and shape the landscape creating a mosaic made of farmlands 

and small Mediterranean forests. 

 

To part of Cardedeu's vila, the municipality possesses the hamlets of the Coma, Rieral and Sant 

Hilari; as the urbanizations of Bellavista, Canyes and Can Corbella, already totally integrated to 

Cardedeu's core. 

 

Cardedeu transformed into a growing town because of the improvements of roads. This make 

the town more accessible. 

The highway AP-7 possesses an exit in Cardedeu – La Roca. The regional road C-251 crosses 

the urban core. The variant C-35 has exit in Cardedeu's south zone and there are some local 

roads to Cànoves, Dosrius and La Roca del Vallés. 

The railway network R2-Nord stops in Cardedeu and there are trains every 30 minutes to Sant 

Celoni and to the Airport. 

 

Image 3. Climograph of Cardedeu 
 

Cardedeu has a mild and warm climate, and rainfall throughout the year. The average 

temperature is 15,4ºC and the raining average is 697mm annually. 
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Population and economy 

Cardedeu has grown a lot because of the road improvements, what allowed people who worked 

and lived in Barcelona to move to the suburbs. This increased a lot the population of the town. 

According to the municipal poll with date of June, 2014, in Cardedeu there were 17.941 

inhabitants. 

 

According to the Institute of Statistics of Catalonia (IDESCAT), Cardedeu's demographic 

evolution has been the following one: 

 

Year 1717 1787 1857 1860 1877 1887 1900 1910 1920 1930 1936 

Population 765 1085 1693 1644 1489 1494 1533 1671 1843 2477 2504 

 

Year 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1981 1986 1991 

Population 2596 2621 2619 2814 3156 3895 5017 6114 7240 8017 9074 

 

Year 1996 1998 2002 2006 2010 2014      

Population 10805 11317 13167 15561 16897 17698      

 

 

Image 4. Demography of Cardedeu 

 

Agriculture and livestock although losing actives lately, but still have importance in the town. 

Services companies, which contracts citizens, have more relevance in the town. The main 

agriculture productions are barley, wheat and forage. The livestock consist of pigs, beef and 

sheeps. 

 

 

Image 5. Aerial view of some crops. 

 

In the industry the main sectors are textile, plastics, abrasive products, metallurgical, 

illumination, furniture, paper, cardboard and chemicals. Most of this companies are located in 

the industrial states in the south of the town, known as “El Marital”. 
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The urban planning of Cardedeu 

The growth of the urban area, specially during the last years of the 20th century, absorbed the 

neighborhoods of “La Creu”, “La Granada” and “Poble Sec”.  

Of the medieval epoch, when the urban original core was constituted, they reduced only the 

facade of the Romanesque church fixed in the north wall of the current church and Sant 

Corneli’s chapel, documented from 1190. 

 

Image 6. Sant Corneli’s Chapel 

 

There are some portals and farmhouses which remain from 17th and 18th centuries. The rest of 

ancient constructions have been disappearing in the modern town be forming.  

In 1915, with the urbanization of the Sant Joan’s square, there fell down the house of the Lledó, 

of which first reference is from 1272. The building of the Old Bakery, also located in the square 

Sant Joan, dated from 1550, has the balconies and the original windows. 

 

 

 The parochial church of Cardedeu's Santa Maria was 

constructed during the 16th and 17th centuries on one of 

ancient of the year 1012. In 1971 the last rehabilitation was 

done by Mossen Joan Roldan. In the north wall of the 

church, close to the belfry, where remains of the 

Romanesque church of the 12th century. 

 

Image 8. Santa Maria’s Church 

 

One of the most typical monuments of the village is the cross which can be sight at the entry of 

the village, coming from Granollers, once past the bridge of the route. It rests on a column and 

this on a circular base of three steps, where there is an inscription that invites the wayfarers to 

do penance to win forty days of pardon, the shield of the village and the year in which it was 

constructed, 1679. There were three more crossings going out of the village in different 

directions, but they disappeared when the urban expansion took place. 

 

In 1877 the first urban improvement was done: the opening of the street of Sant Antoni, that 

communicated the square with the station. In 1880 the first summer vacation houses appeared. 

In 1883 Villa Borrell was constructed, the first tower surrounded by a garden. From this moment, 

Cardedeu was turning into a village of summer vacation destination. 

 

Image 7. The Old Bakery 
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In 1914, with the arrival of the electricity, the first factory of fabrics was opened, which is called 

the Old Factory. 

 

Image 9. Cardedeu's panoramic sight, 1910. 

 

The architects who did the most typical towers were: Eduard Balcells, Ramon Puig y Garailt, 

Josep Maria Rubio Villa and Manuel Raspall, the latter left an architectural heritage still in good 

condition of conservation and emphasized as " Modernist Route " of Cardedeu. One of his more 

out-standing projects was the construction of Cardedeu's cemetery, where, nowadays, stills 

follow the directives by he marked. 

 

Since then, Cardedeu has continued growing. We can emphasize certain facts:  

1920: Inauguration of the Sports field  

1925: Inauguration of the Great Casino of the Vallès.  

1931: Extension of the Forest of the Pinetons like Municipal Park  

1953: Acquisition of the building where nowadays the House of the Village is located.  

The streets and the central squares were asphalted.  

1976: Extension of the Park Police officer of the Pinetons with the Gardens Pompeu Fabra to 

another side of the creek. Union between both spaces with bridges that cross the creek. 

 

Image 10. Panoramic sight of the north of Cardedeu, 1936 
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The history of Cardedeu 

The Cardedeu's first documented reference dates back of the year 941, where it appears with 

Carotitulo's name. 

 

The parish of Santa Maria, documented from 1012, belonged to the area of Vilamajor's castle. 

The original population of the zone was surely spread in rural villages of luxury (they mention 

Rifà's city, the city of Brugueres, Vilalba, Molnells and Bell-lloc), They had to transform and 

acquire an urban character when Jaume I granted a letter in 1272. It populates that it stablished 

that the new city must be walled and crossed by the former way of Barcelona to Sant Celoni and 

the factthat they had to celebrate market and take a break every week. In addition,the king took 

advantage of it and asked the citizens for diverse taxes. In other to these dispositions, it is 

necessary to bear in mind that the king needed to have a strategic center in the exit of the 

Vallés, in a zone of lordly character. Apart, from the fact of that Granollers's city was of 

episcopal domain. 

 

Vilamajor's municipality, with the parishes of Cardedeu, el Fou and Santa Susanna, was 

alienated later by the crown. In 1384 there was an agreement which signed the parishes and 

the counselors of the city of Barcelona. It made the municipality into a street of Barcelona and to 

enjoyed the privileges of illustrious Recognoverunt proceres, so that the municipality was 

controlled by Bernat IV's feudal yoke, master of Hostalric and of Montsoriu and, later, count of 

Modica. 

This agreement was sanctioned by king Pere III in a document signed in Fraga, and, nine years 

later, his son Joan I, according to a parchment dated as of 1393 of the Municipal Museum, 

signed in Tortosa. According to the “Rúbriques” of Bruniquer, Cardedeu had already turned into 

the street of Barcelona in 1343. 

 

Cardedeu's parish formed a part of Vilamajor until 1599, when the king Philip III granted the 

separation. Since then, Cardedeu constituted their own municipality. 

 

In the “Guerra dels Segadors”, together with other inhabitants of the Vallès, Cardedeu suffered 

plunders, fires and sacrileges in the same parochial temple, as well as of other excesses of the 

Castilian troops. 

In the “Guerra de Sucessió”, Cardedeu remained of the part of the king Carles. 

In the “Guerra del Francès” the farmhouses of Can Bas, Can Font de la Perera and others were 

inflamed. On December the 16th, 1808, in the torrent of the Fou, between Cardedeu and 

Llinars, a combat took place between the Frenchmen of Saint-Cyr and the Spanish commanded 

for Vives i Reding. 

With the name of battle of Cardedeu, Jean Charles Langlois was reproducing in the engraved 

above mentioned combat inside his Voyage pittoresque et militaire en Espagne. The battle was 

gained by the Napoleonic ones, which had free passage to help the Frenchmen blocked in 

Barcelona, after the Bruc and Bailén. The siege of the city was finished, which had lasted four 

months. 

 

In 1873, the year of the First Republic, the Carlists entered Cardedeu in several occasions, on 

May 28, they burned the municipal files. On November 6 they returned to the city, commanded 

by his ringleaders, Miret and Huguet, and inflamed the church, the house of the city, the house 

of the mayor and the station, whereas a quarantine of liberal were sheltered in the belfry. The 

reinforcements of the battalion of Tarifa, of Granollers, which had to help them, moved back 

without helping them. Then, the refugees in the belfry, gave up themselves, but they were shot 

in Vilamajor's cemetery. The contribution was duplicated and a fine was imposed. 

 

During the years above mentioned, also there had been also other calamities. This way, on May 

25, 1448, an earthquake that had the epicentre between Cardedeu and Llinars. This fact 

produced 104 victims, between dead and wounded in the Vallès. In Cardedeu it caused 

destructions in the belfry and in the house of the beneficiaries, as well as the demolition of 

several houses. 

With the rains fallen in November, 1776 and repeated in November, 1777, the creek could not 

devour the waters and, at a height of Can Canyes, the flood followed the straight line and 

flooded all the streets of the village. 

 

Currently, Cardedeu is a “sleeping town” because much of the population work or study outside 

the village. However, people do a lot of the life in the town whenthey come from work and the 

weekends. The small local shops, the restaurants and bars of the villafe are always crowded. 
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Image 11. A panoramic current sight of Cardedeu 

The latest seventy years in Cardedeu.  

 

 

Image 12. Aerial view of Cardedeu, 1946. ICGC 

 

 

Image 13. Aerial view of Cardedeu, 1956. ICGC 
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Image 14. Aerial view of Cardedeu, 1986. ICGC 

 

 

Image 15. Aerial view of Cardedeu, 1996. ICGC 

 

Image 16. Aerial view of Cardedeu, 2006. ICGC 

 

 

Image 17. Aerial view of Cardedeu, 2014. ICGC 
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The evolution of the architecture of the Montseny 

The regional scope of this study corresponds to the limited geographical area formed by the 

following towns: Granollers, Aiguafreda, Vic Arbúcies Hostalric Sant Celoni and Cardedeu. 

 

From XI’s century all the romanesque’s churches over the country were built. The most 

prominent are: the Brull, the Mora, Sant Marçal, Santa Magdalena, Gualba, Breda, Seca, the 

Doma de la Garriga i Vic. They used slate (from the Montseny), granite (from Gualba) and red 

Stone (from Brull) for the construction of these churches. 

The change to Gothic can be seen in the churches of Santa Maria de Palautordera, Arbúcies 

and La Garriga. 

From the XVIII’s century churches of different styles were built, such as: 

Baroque: Sant Celoni (1703) and Viladrau (1769) 

Baroque – Neoclassicism: the hermitage of Remei (Santa Maria de Palautordera, 1803) 

Renaissance: Pietat’s Church of Arbúcies (1945) 

 

Finally, the new church from Aiguafreda is a reference from the modern architecture. It has an 

original bell tower and windows that make the function of sidewalls.  

 

There are some very important religious buildings in the Montseny, like the monasteries that 

existed in the XI century in Tagamanent, Sant Marçal, Santa Magdalena and Breda. The bell 

tower and cloister of the monasteri of Breda are a great exemple of Romanesque. Moreover, 

the cathedral of Vic stands out for the beauty of the romanesque’s bell tower of 46m high and its 

gothic cloisters (XIV century). 

 

Image 18. The church of Santa Magdalena. Mosqueroles, Fogars del Montseny 

Sant Esteve of Palautordera still has its sanctuary in front of the church and the rectory. Its 

enclosed with a fence building wich sits on a fence spike terminated. 

Another very particular type of construction is a comunidor, which is next to a church. In the 

Montseny there are two items: in the Costa and in Aiguafreda de Dalt. It was a Meeting plece of 

the priest and the inhabitants of the area. 

 

Image 19. Comunidor of Aiguafreda de Dalt 

 

It was always normal that the churches were near the cemetery.  

Today there are small parishes where the cementeries ares till next to the church: is the case of 

Brull, Santa Eugenia del Congost and Costa. The icrease of population moved the cementeries 

to the extramural of the city. The great modernist cemetery of Cardedeu stands like an exemple 

of a cemetery on the outskirts of the village. It was built by the architect Manuel Raspall. 

 

There are other buildings in this era related to the lookout and defense of the city. There are 

towers like the Torre de les Bruixes (Hostalric), La Besa (Montseny) and La Sala (Viladrau). 

These buildings came to be transformed into family homes or castles. 

Some cities built walls to protect them; like Hostalric, Granollers and Sant Celoni. 

 

In the course of history the civil society was organized. It scattered in the various zones or 

forming region towns. 

When residents were installed, they built house depending on the environament and the needs 

of the family. For this reason there are different types of country houses. The basic types are: 

The ridge is perpendicular to the facade 
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The ridge is parallel to the facade 

The basilica’s type 

The roof square with a pyramidal tower at the center 

Around or alongside of the houses were constructed auxiliary houses like stables, barns and 

poches. 

 

Image 20. Ca l’Agustí. Tagamanent 

 

The population grew around the churches in a perpendicular or radial form. The houses of the 

town were built along the “Carrer Major”, and are very similar between different villages of the 

region.  

The houses have four to five metres of facade with a màximum of three floors. The ground floor 

has the kitchen, the pantry, the fireplace and a room. The first floor has the rooms and the 

second floor has the attic. At the rear of the house there is a garden – orchard. 

 

The greatest places are characteristic of all these villages and were the central place of them. In 

the places were developed and still develop the main events. 

 

Oven the years some families have been very influential in a particular area  for any reason. 

The fact is that their standard of líving, enabled them to raise some magnificent houses in the 

most privileged place of the village. Today some of these houses are preserved and these are 

some examples: 

Espinzella de Seva 

Garolera of Arbucies 

Fluvià of Sant Esteve de Palautordera 

Mas Vidal in Viladrau 

Pradell de Gurb in Vic 

Castellnou in Llinars del Vallès 

The municipalities also deserve an special mention for the originality of their designs.  

The municipalities of Santa Maria de Palautordera and Sant Celoni have a modernist 

style. 

The municipality of Aiguafreda has a classic style. 

In Canoves i Samalus and Riells i Viabrea restored ancient farmhouses. 

The municipalities of Vic and Granollers have a lot of gothic details. 

In Sant Esteve de Palautordera the municipality is a typical house of Carrer Major. 

In Hostalric they restored the old convent of Minims (XVII century). 

 

Image 21. A modenist house in Aiguafreda 

 

The architectural style of the area of the Montseny is definitely the modernism. Its 

implementation in the region of the Montseny was especially important in the villages which in 

the XX century entered in a dynamic to receiving families would spend the summer or worked in 

the new industries. The industries built the factory and the houses for their workers. 

The villages with the most prominent architecture are: la Garriga, Cardedeu, Santa Maria de 

Palautordera, Aiguafreda, Arbucies, Vilamajor, Sant Celoni, Granollers i Vic.  

Manuel Raspall was the most important architect of this time. He built a lot of buildings like 

houses, municipalities, factories, colonies, hospitals, schools, etc. 
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Today we still have the shepherd’s hut in Pla de la Calma, the huts of charcoals that were built 

in the forests and the mills of flour and paper near the rivers Tordera and Congost. 

 

Since the XIX century the industrialization begins and appear the textil, paper and meat 

factories. 

 

Some roads crosses the area of the Montseny. One of this roads is the Ausa road, that linkng 

the Vallès and Osona. Another important road is the Augusta road that crosses the Vallès and 

linking Girona and Barcelona. These roads were built in the times of romans. 

 

Some stones bridges were built in the main routes during the medieval times in Vic, Aiguafreda i 

Sant Celoni. 

 

 

 

The architecture and heritage of Cardedeu 

The process of growth of the population of Cardedeu carries the densification of the zones of 

city garden that there surround the old town, the old town and the degradation of the historical 

center. For it, there has been constituted a list of singular buildings of the village for his total 

conservation.  

 

The need of the protection justifies itself for the fact that the image of the population and the 

history, reflects in Cardedeu's heritage 

Every town has an own character that comes from the configuration of his streets, the buildings, 

the elements of the urban space, the free spaces and his neighborhoods. 

 

The architecture is a direct testimony of the development and the historical past of every town. 

According to the maximum moment of growth and the transformation of the urban structures, 

the town acquires an single form. 

 

Cardedeu has developed in the last years an attractive village for many people. They are many 

people who decide to be established in Cardedeu, choosing the village as the first residence 

because they attracted for his urban development growth. 

It turns out to be a simple choice for the advantages that Cardedeu presents; as the proximity to 

Barcelona, the good communications and, overcoat, his urban and environmental image. 

 

This one is the image that gives it character. An image that has conformed over the years. 

Since it medieval origins of which there stay the streets of the urban center: Correlots, Carrer de 

Baix, Teresa Oller, Hospital and Pedró. To a growth during the 18th century with the formation 

of new streets out of the old town, center of future neighborhoods, with the streets Sant Ramon, 

Sant Miquel or La Riera. Of this modern growth there remain isolated testimonies, country 

houses, chapels and new urban tracings. 

 

Cardedeu, as we know it nowadays, it is the result of the transformation of the 19th century. It 

was when happen to be a city of summer vacation and grew progressively beyond the old city. 

The Caldes's road was the new route that promoted the opening of new streets of straight 

tracing from this one. Towards the north and the east, with the roads of Canoves and Dosrius, 

according to the planes of urbanization realized by the municipal architect, Manuel Raspall.  
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At the same time, there was created a new and modern urban sctructure, with parallel and 

diagonal streets forming islands in a rectangular form. 

There were isolated houses of the typology of city garden in the zones most removed from the 

old town.  

All this set has given to Cardedeu the residential aspect that it presents nowadays. Not only the 

urbanism remains, also the big towers of summer vacation of new construction or the 

modifications of the former farmhouses and country houses of the village. 

 

To the urban image it is necessary to add the environmental image. Inside the urban core, the 

creation of the first park, Els Pinetons (1930) and the rides and streets with vegetation. 

In the suburbs, there are some rural zones, like El Rieral, La Coma or Sant Hilari with 

farmhouses and mills. They are a fundamental part in the history of Cardedeu, a village 

dedicated to the agriculture. 

 

From the 50s the growth has not respected the historical importance. The rural zones have 

been disappearing to built big areas of urbanization. The majority of the rural houses were 

abandoned or in ruins. 

 

We will focus on the streets around Can Diumer. 

 

Eduard Corbella’s Avenue 

The Eduard Corbella’s Avenue forms part of the urbanization Corbella Esteller. This 

urbanization began in 1917 for the owners of the lands of Can Diumer. This street joins 

Canoves’s Road and Angel Guimera’s Avenue, and continues up to the neighborhood of the 

Estalvis. It is characterized by broad streets with vegetation and isolated constructions. 

 

Canoves’s Road 

Canoves's road was rectified at the beginning of the 20th century. It was the former local way 

that join Cardedeu and Canoves. It was narrow and of irregular tracing. The reforms of the route 

began in 1876 and in the following years they were fixing sections up out of town.  

At the beginning of the 20th century, the punctual reforms were continued by the neighbors. 

In 1909 they began the works of improvement, following the project elaborated by the 

Deputation of Barcelona. The streets became broader and modify the tracing of these. The tour 

of the waters had to be changed and they have to indemnify the neighbors that had 

constructions in the way. 

The improvement stimulates the growth of the north zone of the town. The road, as backbone, 

was the point of reference to open transverse and parallel streets. In these streets they 

constructed house city-garden. In 1935 the banks of stone were placed in the whole central 

section of the road, with trees to every side. It is kept as zone of walk and leads to the center of 

the town. 

 

Image 22. Canoves’s Road, 1920 
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Image 23. Canoves’s Road, 1930 

 

 

 

Can Diumer 

Diumer’s family was one of the most emblemàtic Cardedeu houses, although its origins remain 

a mystery, the research conducted by Josep – Oriol Rovellat Masó, descendent of Diumer, has 

helped to discover the history of one of the great Cardedeu’s lineages. 

 

Nowadays Can Diumer is near of Cardedeu's center, but at the beginning of century it was a 

isolated house in the north of the village; before coming to the stream. 

For many years there was surrounded by fields and Vilamajor and Coma’ss ways, which it was 

crossing the stream with a gangplank of wood. It was near the farmhouse. 

The Rectory was the last house that was in the Vilamajor’s way. From there you saw the oaks 

next to this strengthened farmhouse, full of large windows and of such a beautiful architecture. 

 

Image 24. Canoves’s Road, 1910                                                              Image 25. The oaks from Can Diumer, 1910 

 

The first record found is the purchase of the propierty from Antoni Bramona to Pau Diumer 

between the 16th and 17h centuries. In a short time, Pau Diumer had acquired all the 

propierties of Bramona’s family, so he extended his heritage. 

Pau’s daugther wedding caused a patrimonial expansion. In this way, the two assets were 

joined and were distributing among heirs but the asset was also enlarged for the marriage with 

other landowners of Catalonia. 

 

It was the most important propierty of the zone. The owner was going to Marata without leaving 

his lands. They built a new building of big dimensions, with a closed neighborhood and a small 

tower. The rural property of Diumer came to occupy 119 hectares extending from “Can Pelegri” 

to the forest of “Can Morató”. Each quarter paid 500 gold coins as contribution. 
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“Can Diumer” as we know it today, it must be built into the XVIII century and, three generations 

later, Josep Matas – Diumer Vallmajor ordered several renovations of the house; the last known 

date of 1860. 

 

Image 26. Croquis of the principal facade of Can Diumer, 1860. 

 

The marriage of his daughter, Maria, with Anton Fontova Juni, led to the latest generation owner 

of “Can Diumer”. The great heritage was declining, with the Distribution of property among 

Fontova, Abella and Rovellat. The house passed into the hands of Riera’s family, who for 

unknown reasons, had auctioned it. The house was purchased by Eduard Corbella, who put the 

name on it of his wife, Carolina Esteller. The house symbikuzes the union of the couple at the 

juction between the Eduard Corbella Avenue and Diagonal Esteller Street.  

 

Image 27. Cardedeu, 1920. 

 

Currenty, the house is a shared ownership of the family descended from Leopold Corbella, son 

of Eduard Corbella. 

 

Sant Josep Oriol 

In 1701, Sant Josep Oriole I spend brief seasons in the farmhouse. This one documented in a 

few Pau Diumer's written letters from Barcelona and from Llinars. Someone of these letters 

estan photographed and exposed in Cardedeu's Museum. Other letters were published few 

years ago. 

There is a legend that says that Sant Josep Oriol effected several miracles. For this reason, the 

people of Cardedeu done an altar in Cardedeu's church and put an urn where they saved the 

relics of the Saint. 

Everything disappeared in the disturbances of 1873. The room where the Saint slept, turned 

into an oratory. Near Can Diumer there is a street with Sant Josep Oriol's name. 
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Floral Games 

In 1907, the Floral Games were celebrated in Cardedeu. The owner of Can Diumer instituted a 

prize dedicated to the slender and resplendent oaks that were growing in his property, near the 

house. 

The prize was for the poet of Granollers, Esteve Garrell i Escursell. He wrote a collection of 

poems entitled “Els roures de Can Diumer”. 

 

 

 

Descripció del projecte 

El projecte contempla la modificació del programa funcional residencial actual en el següents 

termes: 

El pati central s’adequarà per la celebració d’actes musicals amb la instal·lació d’un 

escenari i dels elements necessaris per una acústica adient. Consta de 412 m2. 

 

L’ala est comportarà la major part de la reforma. S’ubicarà la nova zona de restaurant i 

cocteleria a la planta baixa; amb tots els serveis que això comporta (sala de menjador, 

cuina, barra, lavabos, etc.). La planta baixa consta de 520 m2. 

A la planta pis, que consta d’uns 70 m2, es reformarà per ser utilitzada com a vestuaris 

pels treballadors, sala de reunions i despatx dels encarregats. 

 

Per unir el pati central i la zona de restaurant es farà un pas cobert per poder accedir als 

dos ambients sense sortir del recinte. 

 

Les zones exteriors s’adequaran per utilitzar-les com a terrasses i zona chill-out. Es 

construirà una piscina en l’excavació ja realitzada actualment. Es construirà un volum 

exterior per utilitzar-lo com a vestuaris pels usuaris de la piscina. 

 

S’enderrocarà la caseta aïllada, situada a l’est de l’edificació principal, per tenir una 

entrada directa a la zona de restaurant des de carrer. 

 

Es distingeixen dues zones exteriors, la de pati est de 225 m2 que representa l’entrada al 

restaurant; i la zona que dóna a nord de 1.068 m2, que s’haurà de netejar i desbrossar 

tota ja que està totalment descuidada i així adequar-la a zona de terrassa i chill-out. 

 

Es rehabilitaran les façanes i cobertes segons els requisits i criteris que estableix 

l’Ajuntament de Cardedeu, ja que és un edifici de Patrimoni històric de la vil·la. 
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MEMÒRIA 

 

1 DADES GENERALS 

Identificació i objecte del projecte 

Projecte: Can Diumer, Reforma i canvi d’ús a centre de promoció turística i restaurant 

 

Tipus d’intervenció: 

Obra en habitatge que afecta puntualment l’estructura de l’edifici. 

Actuacions a l’exterior. 

Mitjans auxiliars. 

 

Emplaçament: Avinguda Corbella, 1. 

Municipi: Cardedeu 08440, comarca del Vallés Oriental. Barcelona 

 

Agents del projecte 

Promotor:  

Entitat Casa Corbella 

NIF: G-66405028 

Projectista: 

Coral Cancio Fernàndez 

Enginyera d’Edificació 

NIF: 47970542-V 

Direcció: Carrer Llinars, 326. 08440 Cardedeu. Barcelona 

Telèfon: 676.76.93.19 

coralcancio@hotmail.com 

 

Relació de documents complementaris, projectes parcials 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Redactat pel mateix Projectista 

Estudi de Gestió de Residus de la Construcció: Redactat pel mateix Projectista 

Direcció d’obra: Redactat pel mateix Projectista 

Coordinació de Seguretat i Salut: Redactat pel mateix Projectista 

2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1.- Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

MD 1.1.- Antecedents 

Després de consultar l’Arxiu Municipal de Cardedeu, la finca en qüestió fou construïda durant el 

segle XVIII, encara que l’any i l’arquitecte són desconeguts. 

No hi ha cap document que certifiqui la llicència per realitzar aquesta edificació. Simplement 

sabem que actualment pertany al Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu i per tant cal 

aplicar-hi la respectiva normativa. 

 

El contingut de l’expedient trobat a l’Arxiu recull la cronologia de les diferents intervencions que 

s’han realitzat des de 1857: 

1857: Reforma i ampliació de la casa. Data gravada a l’arc escarser d’entrada al recinte. 

1896: Construcció d’Oratori dedicat al Beat Mossèn Josep Oriol i reformes interiors. 

1898: Obres de restauració i construcció d’edificis ex-professos per a corrals i dipòsits 

d’eines de treball agrícola. 

1923: Reformes de la façana fetes per Eduard Corbella i Carolina Esteller. 

 

MD 1.2.- Requisits normatius 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius de la NORMATIVA URBANÍSTICA 

MUNICIPAL de Cardedeu. El règim de intervenció que s’aplica per totes les actuacions que es 

presenten seria d’un Comunicat Immediat. Per motius de la tipologia de les actuacions i els 

nivells de protecció de l’emplaçament, es necessari demanar un Informe Previ de Patrimoni. 

Pel que fa a les prestacions de l’edifici, compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la 

Ley de Ordenación de Edificación (LOE ley 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi 

Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i 

municipal que li sigui d’aplicació. 

Segons ORPIMO les obres que es preveuen realitzar es troben relacionades a l’Annex 2 de la 

mateixa i queden, per tant, sotmeses al Règim de Comunicat Immediat amb presentació de 

Projecte Tècnic.  
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MD 1.3.- Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 

Està troba en el municipi de Cardedeu, ubicat a la comarca del Vallès Oriental, té una alçada 

topogràfica aproximada de 198,00m. La finca es troba en sòl urbà consolidat, amb una 

edificació existent de planta baixa més dues plantes pis. La coberta de l’edifici és inclinada, 

encara que l’edifici complementari consta només de planta baixa i d’una coberta plana. 

 

El seu ús principal és residencial. La façana principal, Sud, compta amb una longitud de 

41,00m. La façana lateral Oest té una longitud de 33,00m i la lateral Est 30,00m. La façana 

posterior, Nord, consta de 18,00m. No hi ha servituds conegudes sobre la parcel·la, ni a favor 

de tercers ni de línies elèctriques aèries o soterrades. 

L’Avinguda Eduard Corbella té una amplada regular de 14,00m, amb una pendent uniforme del 

vial d’aproximadament 5% i un nivell de trànsit i so mitjà. 

La finca objecte de reforma té una superfície construïda de 1.870,00 m2. Segons fulla 

informativa de cadastre amb ref: 6405402DG4160N0001FH i va ser construït en 1900; encara 

que sabem per l’Arxiu Municipal que la casa fou construïda durant el segle XVIII. 

 

MD 2.- Descripció del projecte 

MD 2.1.- Descripció general de l’edifici 

Descripció tipològica 

El projecte es realitza en un conjunt rural tancat per un barri davanter, format pel cos de la 

masia; un cos perpendicular a aquest, que tanca el recinte, i d’altres construccions 

complementàries. 

El conjunt rural està format per un grup de construccions al voltant d’un pati rectangular tancat 

en dos dels seus costats per l’edificació principal de planta en “L” orientada a migdia i per un 

porxo, igualment de planta en “L”, en els costats restants.  

El cos principal de la masia de planta rectangular, amb coberta a dues vessants de carener 

paral·lel a la façana principal, amb crugies paral·leles i perpendiculars a aquesta. Compost de 

planta baixa i dues plantes pis. Escala principal de tres trams.  

El cos de planta en “L”, consta d’una ala perpendicular a l’anterior i conformant la façana a 

carrer. Compost de planta baixa, una planta pis i galeria superior de 10x10 arcades de mig 

punt. Cobertes a dues vessants de careners paral·lels a la façana de pati i a la del carrer, 

respectivament.  

El cos adossat al darrera dels descrits, de planta única i acabat amb coberta plana. Petit cos 

aïllat, de planta baixa i coberta de dues vessants, situat a llevant dels descrits. Cos de porxos 

de planta en forma de “L”, formats per una arqueria de mig punt, actualment cega pel cantó de 

l’entrada, coronada per un terrat amb balustrada. A la cantonada de ponent s’aixeca una torre 

de planta circular, que forma una escala de cargol d’accés al terrat del porxo. 

 

Descripció constructiva 

Edificació aïllada formada per parets de paredat comú i totxo, amb arcades i pilars de maó i 

forjats unidireccionals de bigues de fusta i revoltó de rajola. A les parts més antigues de la 

planta baixa els forjats estan formats amb bigues i llates de fusta i cairons; i a les zones més 

noves els forjats unidireccionals són de bigues de ferro i revoltons ceràmics.  

 

L’estructura vista de la coberta de la galeria que dóna al pati, està formada per cavalls de fusta 

amb tirants metàl·lics, llates i solera de rajola i corretja perimetral de fusta. 

L’estructura vista de la coberta de la galeria que dóna al carrer, està formada per cavalls, 

bigues i llates de fusta i solera de rajola. 

El forjat del porxo està format amb bigues de ferro i revoltó, acabat amb terrat pla. 

La coberta és de teula aràbiga i els terrats estan acabats amb rajola. 

 

La façana principal alineada a l’avinguda d’Eduard Corbella, amb una torre circular cantonera, 

amb balustrada longitudinal de coronament del porxo interior i portalada d’entrada al recinte –

d’arc escarser de pedra arenisca – emfasitzada per la balustrada sobre aixecada flanquejada 

per dos gerros. Cos de tres plantes, amb balcó de volada sustentada per mènsules i barana de 

balustres, a la planta primera, i galeria d’arcs de mig punt amb barana de balustres, a la planta 

superior.  

La façana principal de la masia plana, composada sobre eixos verticals i coronada per una 

cornisa senzilla i un acroteri sense ornamentar. Obertures principals allindades, emmarcades 

amb pedra arenisca i de proporcions verticals. 

La porta d’entrada està flanquejada per dues finestres amb ampit de pedra motllurat i 

semicircular. Quatre balcons principals amb llosana de pedra a la planta primera i quatre 

balcons ampitadors de menors dimensions a la planta segona. Dos ulls de bou el·líptics amb 

motllura perimetral, un d’ells cec.  

La façana de cos lateral que conforma el pati, amb un portal d’arc escarser emmarcat en pedra 

arenisca i finestres allindades a la planta biaxa, tres balcons ampitadors d’obertura allindada a 

la planta primera, i una galeria superior de 10 arcades de mig punt, amb barana entre 

aquestes, a la planta superior. Coronament amb cornisa senzilla i acroteri sense ornamentar.  
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La resta de façanes són planes, amb els paraments arrebossats o de paredat comú vist. Les 

obertures, en general, són allindades.  

A la façana nord hi ha adossades construccions de la propietat veïna, obrint-se finestres sobre 

aquesta. 

 

Actualment, l’edifici està dividit en diferents habitatges. La masoveria ocupa una part de les 

plantes baixa i pis de l’ala de la galeria. A la planta primera hi ha dos habitatges i la planta 

segona és ocupada per un habitatge, part de golfes i les galeries d’arcades. La planta baixa es 

destina a sales d’habitatge, cellers, graners i d’altres espais d’ús agrícola i de servei. La sala 

d’entrada amb bigues mènsula de fusta i portals de llinda d’una sola peça i brancals carreuats 

de pedra granítica. L’escala principal de tres trams, situada a la crugia de la dreta de l’entrada. 

Galeries d’arcades a la segona planta. 

 

Al pati davanter hi trobem un pou central i uns bancs amb revestiment de ceràmica, flanquejant 

la porta d’entrada principal. Hi ha una font de plafó ceràmic sota el porxo. 

En tot el recinte es poden trobar diversos tipus de vegetació: magnòlia, troanes, nespres, 

tarongers, etc. 

L’edifici no disposa de soterrani. 

Compta amb tots els subministres necessaris provinents de la xarxa urbana: aigua, electricitat, 

sanejament i gas. 

 

MD 2.2.- Descripció de les obres incloent mitjans auxiliars 

Els treballs es realitzaran parcialment en planta baixa i primera planta d’una edificació 

unifamiliar aïllada. Dins de l’habitatge les obres afectaran a l’ala est de l’edificació, unificant tots 

els espais d’ús residencial actual en un centre de promoció turística i restaurant. 

 

Taula de superfícies actuals 

PLANTA EDIFICI ESPAI SUP. ÚTIL (m2) TOTAL (m2) 

Baixa Principal 

  

877,91 

Garatge 71,18 

Passadís 1 18,63 

Habitació 1 17,47 

Habitació 2 11,36 

Sala d'estar 1 75,90 

Cuina 1 28,21 

Habitació 3 20,64 

Magatzem 21,58 

Bany 1 3,33 

Passadís 2 36,08 

Habitació 4 5,37 

Habitació 5 9,53 

Habitació 6 7,93 

Distribuïdor 18,10 

Cuina 3 20,97 

Habitació 7 15,33 

Habitació 8 15,59 

Pati central 419,17 

Quadres 1 61,54 

Complementari 1 
  

285,80 Quadres 2 220,67 

Pati est 1 65,13 

Complementari 2   75,81 
Caseta 75,81 

Zones exteriors 
  

1293,26 Pati est 2 225,26 

Pati nord 1068,00 

Primera Principal 

  

494,74 

Descans 3,97 

Sala d'estar 1 63,73 

Habitació 1 22,42 

Capella 15,37 

Passadís 1 25,10 

Dormitori 1 13,12 

Dormitori 2 13,24 

Dormitori 3 15,00 

Bany 1 9,53 

Sala d'estar 2 12,99 
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Bany 2 4,77 

Bany 3 4,50 

Passadís 2 4,77 

Dormitori 4 8,67 

Bany 4 5,90 

Cuina 11,88 

Sala d'estar 3 44,09 

Passadís 3 14,98 

Habitació 2 35,94 

Habitació 3 23,95 

Habitació 4 50,72 

Balconada 90,10 

Complementari 1   223,55 
Coberta 223,55 

Segona Principal 

  

419,34 

Descans 3,97 

Sala d'estar 1 63,73 

Habitació 1 22,49 

Capella 15,37 

Passadís 1 25,10 

Dormitori 1 13,12 

Dormitori 2 13,24 

Dormitori 3 15,00 

Bany 1 9,53 

Sala d'estar 2 12,99 

Bany 2 4,77 

Bany 3 4,50 

Passadís 2 4,75 

Dormitori 4 14,60 

Vestidor 3,04 

Bany 4 4,50 

Bany 5 2,68 

Passadís 3 7,03 

Distribuidor 3,48 

Bany 6 6,17 

Habitació 2 10,10 

Coberta 159,18 

 

Taula de superfícies de proposta d’actuació 

PLANTA EDIFICI ESPAI SUP. ÚTIL (m2) TOTAL (m2) 

Baixa Principal i Complementaris 

Pati de concerts 323,45 

1613,31 

Lavabos 17,39 

Restaurant 263,65 

Cuina 34,54 

Terrassa 137,95 

Zona verda 289,96 

Vestuaris 83,72 

Piscina 462,65 

Primera Principal i Complementaris 
Zona de 

treballadors 
50,72 50,72 

 

Es descriu l’actuació per element puntual descrit en aquest projecte: 

 

2.2.1.- Enderroc de caseta aïllada est 

Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària com a màxim, 

amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense 

separació. 

Transport i gestió de residus, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa 

sobre camió o contenidor. 

 

Els estintolaments permetran el funcionament del restaurant i la zona de bar tal com s’ha 

previst en el projecte redactat. Es preveuen tres estintolaments: 

- L’estintolament 1 consisteix a ampliar la zona de Restaurant, enderrocant la paret mitjanera 

entre la zona actual de quadres i serveis. Veure Documentació Gràfica. 

- L’estintolament 2 comporta ampliar l’entrada de la zona de Bar, enderrocant part de la façana 

de l’actual zona de quadres 1. Veure Documentació Gràfica.  
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- L’estintolament 3 comporta ampliar l’entrada de la zona de Restaurant, enderrocant part de la 

façana de l’actual zona de quadres 2. Veure Documentació Gràfica.  

 

Preparació de les rases per a l’execució dels fonaments, amb mitjans manuals segons 

Documentació Gràfica.  Preparació dels forats per a executar els daus de formigó als murs. 

Repicat del revestiment del mur a estintolar a les zones on, posteriorment, es col·locaran les 

UPN. 

Caldrà perforar el mur existent amb corona de diàmetre 20mm per a poder passar l’armat d’una 

banda a l’altre del mateix i poder reomplir el forat amb morter de protecció per a evitar la 

corrosió de les armadures en aquest punt. 

Abocament del formigó a la rasa dels fonaments, deixant les esperes corresponents, i als daus 

dels murs. Segons Documentació Gràfica.  

Esperar 7 dies per a l’enduriment del formigó. 

 

2.2.2.- Estintolament en paret de càrrega quadres/serveis (TRAM A-E). Restaurant 

Col·locar la HEB-400, com a pilar, lligant-les a banda i banda del mur amb passadors, soldant-

les a la placa-base, prèviament anivellada, sobre els fonaments. Rebliment de la part inferior de 

la placa-base amb morter sense retracció. 

Presentació de les UPN-300 a una banda i l’altre del mur, recolzades sobre els extrems sortints 

dels daus de formigó, execució dels forats dels passadors que les han d’unir en el mur a 

estintolar (10mm més grans que el propi passador). 

Fixació de les UPN-300 mitjançant els passadors i soldant-les a la HEB-120. Segons 

Documentació Gràfica. Apretar femelles i contra-femelles dels passadors i fixar amb un punt de 

soldadura. Revisar els passos anteriors i la DG. 

Anar perforant el mur a estintolar per sota les UPN per a passar les platines de 100x200x10mm 

i executar la  soldadura a les ales inferiors de les UPN, tal com indica la DG. 

Un cop estan soldades totes les platines, ja es pot enderrocar la resta del mur i procedir a 

protegir contra la oxidació tots els perfils metàl·lics. 

 

2.2.3.- Estintolament en façana de quadres 1. Entrada al bar 

Presentació de les UPN-140 a una banda i l’altre del mur, recolzades sobre els extrems sortints 

dels daus de formigó, execució dels forats dels passadors que les han d’unir en el mur a 

estintolar (10mm més grans que el propi passador). 

Fixació de les UPN-140 mitjançant els passadors i soldant-les a la HEB-120. Segons 

Documentació Gràfica. Apretar femelles i contra-femelles dels passadors i fixar amb un punt de 

soldadura. Revisar els passos anteriors i la DG. 

Anar perforant el mur a estintolar per sota les UPN per a passar les platines de 90x200x10mm i 

executar la  soldadura a les ales inferiors de les UPN, tal com indica la DG. 

Un cop estan soldades totes les platines, ja es pot enderrocar la resta del mur i procedir a 

protegir contra la oxidació tots els perfils metàl·lics. 

 

2.2.4.- Estintolament en façana de quadres 2. Entrada al restaurant 

Presentació de les UPN-200 a una banda i l’altre del mur, recolzades sobre els extrems sortints 

dels daus de formigó, execució dels forats dels passadors que les han d’unir en el mur a 

estintolar (10mm més grans que el propi passador). 

Fixació de les UPN-200 mitjançant els passadors i soldant-les a la HEB-120. Segons 

Documentació Gràfica. Apretar femelles i contra-femelles dels passadors i fixar amb un punt de 

soldadura. Revisar els passos anteriors i la DG. 

Anar perforant el mur a estintolar per sota les UPN per a passar les platines de 240x200x10mm 

i executar la  soldadura a les ales inferiors de les UPN, tal com indica la DG. 

Un cop estan soldades totes les platines, ja es pot enderrocar la resta del mur i procedir a 

protegir contra la oxidació tots els perfils metàl·lics. 

 

2.2.5.- Construcció de piscina 

El projecte també contempla la construcció d’una piscina constituïda per un sol vas, de 

dimensions 15,00 x 15,00 metres i amb desnivell que va des de 1,20m a 2,50m, destinada al 

bany o a la natació, així com les instal·lacions hidràuliques necessàries per la connexió als 

equips de filtració i depuració per garantir el seu bon funcionament. 

 

Replanteig de la piscina i control de l’excavació per la correcta execució de l’obra. 

Subministrament i estesa a la base de la piscina d’una capa d’àrid triturat de granulometria 

gruixuda (pedra de matxaca) amb un gruix de 100 cm per el suport de la solera. 

Muntatge d’encofrats exteriors amb totxana de doble forat per formació del perímetre de la 

piscina. Subministrament i muntatge d’armadures de solera i paraments verticals amb malla 

15x15x5 electrosoldada i acer corrugat de Ø10 cada 30cm, amb dos cèrcols perimetrals de 

dues varetes. 

Distribució i col·locació d’accessoris de depuració. 
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Gunitat del got de la piscina, de 14 a 16cm de gruix amb ciment I/42, 5R, alta dosificació 

350kg/m3 i àrids seleccionats de Ømàx 7mm, deixant la superfície preparada per a la posterior 

aplicació de revestiment. Dosificació mitjançant sitja automatitzada. 

Col·locació pedra de coronació dels murs de la piscina a triar entre pedra artificial blanca, 

antilliscant, rentada a l’àcid 0,40m, gres de Breda, Grecogres o similar. 

Col·locació de revestiment gresite vitrificat, interior piscina amb llosetes de 2,5 x 2,5 cm de 

color blau jaspiat, pres amb ciment cola blanc. Rejuntat gresite piscina mitjançant morter 

especial per a farciment de juntes fines (0 a 3mm) amb efecte fungicida (antifloridura), segons 

norma UNE-EN CG2. 

Muntatge dels equips de filtració i depuració i les instal·lacions de fontaneria i il·luminació. 

 

MD 2.3.- Zona de l’edifici on es realitza l’actuació 

Els treballs es realitzaran a l’interior d’una part de l’edifici principal i en les edificacions 

complementaries 1 i 2 de la finca. Les zones exteriors s’adequaran pel seu nou ús. 

 

Finca Avda Eduard 
Corbella, 1 

Superfície a rehabilitar 
en planta 

Superfície a rehabilitar 
en alçat 

Superfície 
a ampliar 

Enderroc caseta 9,85 · 8,70 = 85,70 m2 - - 

Estintolament en 
paret de càrrega 
quadres/serveis 
(TRAM A-E) 

19,52 · 0,30 = 5,86 m2 19,52 · 3,15 = 61,49 m2  - 

Estintolament en 
façana de quadres 1 

2 · (3,07 · 0,15) = 0,92 m2 2 · (3,07 · 2,50) = 15,35 m2 - 

Estintolament en 
façana de quadres 2 

2 · (4,10 · 0,30) = 2,46 m2 2 · (4,10 · 2,50) = 20,50 m2 - 

Construcció piscina 15,00 · 15,00 = 225,00 m2 - - 

 

MD 2.4.- Classificació de l’activitat a desenvolupar segons la Llei de Prevenció i Control 

Ambiental  

Segons la llei 20/2009, del 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les activitats; 

podem classificar el nostre projecte: 

 

 

MD 3.- Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 

La reforma projectada proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat 

que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, 

així com també donen resposta la resta de normatives d’aplicació. Sempre en aquells aspectes 

que quedin dins de l’àmbit d’aplicació del projecte, que es centra en l’estintolament d’un mur a 

la Planta Baixa i en la construcció d’una piscina. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar pel projecte: 

 

MD 3.1 Seguretat Estructural 

Referit sempre a la nova estructura que ha de servir per a realitzar els estintolaments i la 

construcció de la piscina, assegurant que la modificació de l’estructura del projecte no provoqui 

danys a l’estructura existent. Donant compliment a les exigències bàsiques SE1: Resistència i 

estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE.  

No s’intervé en l’estructura de la resta de l’edifici.  

 

MD 3.2 Seguretat en cas d’Incendi. Prestacions  

L’estructura projectada complirà amb les prescripcions del CTE. No s’intervé en la resta de 

l’edifici.  
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En tot cas, l’edifici compleix les següents prescripcions: 

SI 5 Intervenció de bombers  

En la façana accessible es troba la sortida d’evacuació del restaurant i del bar a nivell de planta 

baixa; i, a cada planta, hi ha obertures que permeten l’accés als bombers en cas d’incendi de 

dimensions ≥ 0,80 x 1,20 m i ampit ≤ 1,20 m. 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim,: 

- R 60 en ús comercial, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 11 m aproximadament (<15 

m).  

 

MD 4.- Descripció dels sistemes que composen l’edifici 

MD 4.1. Treballs previs 

Per a la realització dels fonaments previstos caldrà realitzar cales prèvies a la seva execució 

per assegurar que no interaccionen amb el sistema de sanejament de l’edifici, amb la seva 

fonamentació o amb qualsevol altre element imprevist. 

 

MD 4.2. Sustentació 

Terreny de fonamentació: 

Segons la informació prèvia disponible no es preveuen peculiaritats en el terreny de 

l’emplaçament ni problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut 

contaminar el sòl, obstacles enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc. 

Donada la envergadura del projecte no s’ha realitzat estudi geotècnic, per la qual cosa es fa 

una hipòtesi de la resistència màxima del terreny en aquest punt, tenint en compte que es 

tracta d’un terreny ja consolidat. 

 

Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns: 

Pel que fa als condicionants de les edificacions veïnes, els edificis existents als costats, la 

situació dels nous fonaments no hauria d’afectar les fonamentacions veïnes. La façana de 

davant està alineada a l’avinguda Eduard Corbella, amb trànsit de vehicles, prou allunyat de la 

zona afectada per a no interaccionar-hi.  

Aquestes hipòtesis es comprovaran a l’inici de l’obra, abans de l’excavació generalitzada del 

solar i s’executaran les cales necessàries, supervisades per part de la Direcció Facultativa, per 

tal de valorar els condicionants derivats de les edificacions i serveis limítrofs al solar. De la 

valoració d’aquests condicionants se’n derivaran les oportunes mesures per adequar el procés 

constructiu i si és el cas les característiques de la fonamentació projectada per minimitzar les 

possibles interaccions. 

 

Fonamentació: 

La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó armat, amb 

llosa recolzada sobre el terreny, amb la suficient capacitat portant per suportar el vas ple de la 

piscina i per les sabates rígides per a cada un dels pilars necessaris en els estintolaments. 

 

En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la 

fonamentació de la piscina i dels pilars necessaris pels estintolaments. 

El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, dels elements de 

fonamentació i contenció es satisfà segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que 

s’especifiquen a l’apartat MC 3. 

 

MD 4.3. Estructura 

El programa d’usos que condiciona l’exigència de seguretat estructural és el següent: 

Ús principal: Comercial 

 

L’estructura de la piscina estarà formada pels actuals murs de contenció de la bassa, amb els 

reforços que siguin necessaris. 

 

L’estructura consta principalment d’una llinda formada per 2-UPN-300 treballant conjuntament 

que recullen el mur estintolat 1 mitjançant platines i passadors. La llinda recolza, sobre daus de 

formigó executats prèviament al mur existent de maó massís. Com que les càrregues previstes 

en aquests recolzaments superen la capacitat portant del mur de maó existent, es proposa 

portar les càrregues al terreny mitjançant pilar metàl·lic tipus HEB-400 adossats al mur existent 

i sabates de formigó. 

 

L’estructura consta principalment d’una llinda formada per 2-UPN-140 treballant conjuntament 

que recullen el mur estintolat 2 mitjançant platines i passadors. La llinda recolza, mitjançant 

HEB-120, sobre daus de formigó executats prèviament al mur existent de maó massís.  
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L’estructura consta principalment d’una llinda formada per 2-UPN-200 treballant conjuntament 

que recullen el mur estintolat 3 mitjançant platines i passadors. La llinda recolza, mitjançant 

HEB-120, sobre daus de formigó executats prèviament al mur existent de maó massís.  

 

El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de l’estructura es satisfà 

segons els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació: 

DB SE  Seguretat estructural 

DB SE-AE Accions a l’edificació 

DB SE-C Fonaments 

DB SE-A Acer 

DB SE-F Fàbrica 

 

Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a la: 

EHE-08 Instrucció de formigó estructural 

 

Per a la sismicitat en el que s’estableix a la: 

NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent 

 

Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb 

els paràmetres establerts a: 

DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat: 

“MD 3.2, Seguretat en cas d’incendi”, d’aquesta memòria. 

Segons s’indica en aquest mateix apartat, al punt SI 5 Intervenció dels bombers, en aquest 

projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers. 

3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 1. Treballs previs 

Es realitzarà la retirada del paviment existent per a poder replantejar els nous fonaments 

segons les cotes que s'estableixen en els plànols. 

Abans de començar l’excavació del soterrani caldrà assegurar, apuntalar o enretirar qualsevol 

element que pugui generar inseguretat cap els treballadors, altres persones o propietats. 

 

MC 2. Sustentació de l’edifici 

En el moment de redacció d’aquest projecte no es disposa d'estudi geotècnic, s’ha fet una 

suposició, per tant, de la capacitat resistent del terreny. La tensió de treball del terreny per al 

càlcul dels fonaments se situa en 0,3N/mm2 ja que es tracta d’un terreny ja consolidat. Si en el 

moment de fer l’estudi geotècnic es comprova que la tensió admissible és inferior, contactar 

amb la Direcció Facultativa. 

 

La cota de fonamentació de la piscina és  -2,50 m referida a la cota 0.00 del projecte o el que 

és el mateix, la cota del paviment actual. 

La cota de fonamentació dels pilars és  -0,50 m referida a la cota 0.00 del projecte o el que és 

el mateix, la cota del paviment actual. 

 

A la vista del terreny excavat, l’autor de l’estudi geotècnic, desplaçat a l’obra, apreciarà  la 

validesa de les dades aportades per l’estudi i comunicarà a la Direcció Facultativa qualsevol 

indefinició, canvi o incidència. 

 

MC 3. Sistema estructural 

MC 3.1 Accions considerades 

3.1.1 Càrregues permanents (G) 

- Pesos propis 

Materials: kN/m3 

Formigó armat 25.0 
Formigó en massa 23.0 
Morter de ciment 19.0 
Morter de pendents d’àrids lleugers 9.0 
Maó calat 18.0 
Totxana 12.0 
Acer estructural 78.5 
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Revestiments: kN/m2 

Enguixat  0.15 
Arrebossat 0.20 

 

Elements constructius superficials kN/m2 

Forjat existent de bigueta metàl·lica i revoltó ceràmic 1,7 
Forjat existent de bigueta de fusta i revoltó ceràmic  

 

3.1.2  Càrregues Variables (Q) 

- Sobrecàrregues d’ús 

Categoria d’ús Subcategories d’ús 
Càrrega 
uniforme 
(kN/m2) 

Càrrega 
concentrada 

(kN) 

A Zones residencials 

A1 Habitatges  2.0 2.0 

A2 
Trasters i magatzem 
d’escombraries 

3.0 2.0 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5.0 4.0 

E 
Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total < 
30 kN) 

2.0 2 x 10.0* 

F Cobertes transitables accessibles només privadament  2.0** 2.0 

G 
Cobertes 
accessibles només 
per a conservació  

G1 Cobertes amb inclinació < 20º  1.0 2.0 

 

- Reducció de sobrecàrregues:  

S’ha fet reducció de sobrecàrregues amb coeficient 0,8 ja que hi ha elements repetits més de 5 

vegades. 

 - Acció del vent: 

No influeix en el càlcul de l'estintolament. 

- Accions tèrmiques: 

No influeix en el càlcul de l'estintolament. 

- Càrrega de neu: 

Zona climàtica d’hivern: Zona 2       

Alçada topogràfica: 198 m 

Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 1.0 kN/m2        

Càrrega de neu considerada sobre la coberta plana: 

qn = μ · sk = 1.0 kN/m2 

3.1.3  Accions accidentals (A) 

- Sisme 

L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es classifica com 

d’importància normal. 

Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, un edifici de 2 plantes sobre rasant i amb 

estructura de pòrtics arriostrats amb característiques de resistència i rigidesa similars en les 

dues direccions queda exempt del seu compliment. 

- Incendi 

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel 

DB SI, concretament segons l’annex D pels elements metàl·lics.  

Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes 

derivades de l’incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en 

situació permanent afectades amb els coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en 

la situació extraordinària d’incendi i que s’especifiquen a l’apartat MC 3.3.1 d’aquesta memòria. 

En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels 

bombers. 

- Impacte de vehicles 

No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no 

ser que ho estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa. 

 

MC 3.2  Fonaments 

L’àmbit dels fonaments, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han 

quedat especificats a la memòria descriptiva (apartat MD 5.2). 

 

3.2.1 Resistència i estabilitat 

Pel dimensionat dels fonament s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos 

corresponents segons el procés de càlcul general de l’estructura que se s’explica a l’apartat MC 

3.4. A més s’han tingut en compte les càrregues directament aplicades sobre les bigues de 

trava i les bigues centradores. 

Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les 

prescripcions del DB SE C i són els següents: 
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R: coeficient parcial per a la resistència del terreny 

M : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 

E : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 

F : coeficient parcial per a les accions 

 

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i 

contenció són els establerts per la EHE-08 i s’especifiquen a l’apartat MC 3.3 Estructura. 

 

3.2.2 Aptitud al servei 

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del 

CTE i són les següents: 

 

Valors límit basats en la distorsió angular, β 

Tipus d’estructura Límit 

Murs de contenció 1/300 
Estructures reticulades amb envans de separació 1/500 

 

En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2.5 cm 

 

3.2.3 Durabilitat 

Atès a les característiques del terreny i de l’ambient i segons la classificació d’exposició 

ambiental de l’estructura de la EHE-08, les sabates i els murs de contenció tenen una classe 

general d’exposició: IIa, sense cap classe d’exposició específica.          

 

3.2.4 Materials 

El formigó dels elements de fonamentació i contenció, en concordança amb el tipus d’exposició 

a l’ambient de l’estructura i amb el càlcul estructural, serà: 

HA-25/B/30/IIa  

Nivell de control: estadístic 

L’acer d’armar serà: 

Barres corrugades: B500S 

Malles electrosoldades: B500T 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions 

geomètriques màximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó 

de l’Annex 11 de la EHE-08 

Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i l’acer tenen el valor igual a la unitat. 

 

3.2.5 Geometria 

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols 

del projecte i pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a 

l’annex 11 de la EHE, junt amb les limitacions que s’estableixen particularment en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

MC 3.3  Estructura 

L’àmbit de l’estructura, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han 

quedat especificats a la memòria descriptiva (apartat MD 5.3). 

 

3.3.1 Resistència i estabilitat 

Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural 

mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit: 

• Estats Límit Últims 

• Estat Límit de Servei 

• Estat Límit de Durabilitat 

 

comprovant-se que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials 

i de les dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de 
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seguretat) la resposta estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex 

de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són: 

• Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de 

l’estructura 

• Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció 

o reparació de l’estructura 

• Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 

 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  

especificades a l’apartat MC 3.1 d’aquesta memòria amb les combinacions d’accions i els 

coeficients que s’especifiquen a continuació. 

Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els 

coeficients indicats al punt 3.3.4 – Materials, d’aquest apartat. 

- Per situacions persistents o transitòries, 

 

- Per situacions extraordinàries, 

 

 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit 

Últims s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els 

següents: 

Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit Últims 

Tipus de     
verificació 

Tipus d’ acció 

Situació 
persistent/transitòria 

Situació extraordinària 

desfavorable favorable desfavorable favorable 

Resistència 

Permanent: 

Pes propi, pes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 

Empentes del terreny 1.35 0.70 1.0 1.0 

Variable 1.50 0 1.0 0 

  
    

Estabilitat 

Permanent: 

Pes propi, pes del terreny 1.10 0.90 1.0 1.0 

Empentes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 

Variable 1.50 0 1.0 0 

 

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els 

següents: 

Coeficients de simultaneïtat Categoria 0  1  2  
Sobrecàrrega superficial d’ús  

Zones residencials A 0.7 0.5 0.3 

Zones comercials D 0.7 0.7 0.6 

Zones de tràfic i aparcament vehicles lleugers (pes total < 30 kN) E 0.7 0.7 0.6 

Cobertes transitables F 0.7 0.5 0.6 

Cobertes accessibles només per a conservació G 0 0 0 

Neu 

per alçades ≤ 1000 m  0.5 0.2 0 

Vent  0.6 0.5 0 

Accions variables del terreny  0.7 0.7 0.7 

 

3.3.2. Aptitud al servei 

S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no arriba 

al valor límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del 

DB SE, en aquest cas són els següents: 

 

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 

Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes. 

Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes. 

Fletxa < 1/300 en la resta dels casos. 

Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 

Desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 

Desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  

 

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que 

puguin resultar irreversibles són les anomenades combinacions característiques: 

 

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que 

puguin resultar reversibles són les anomenades combinacions freqüents: 

 

 

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga duració són les 

anomenades combinacions quasi permanents: 
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Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de 

Servei s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els 

següents: 

Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit de Servei 
Tipus d’acció: desfavorable favorable 

Permanent 1.0 1.0 

Variable 1.0 0 

 

Els valors dels coeficients de simultaneïtat són els especificats en l’apartat anterior. 

Vibracions i Fatiga 

Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el 

col·lapse de l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. 

Pel que fa a la fatiga no resulta necessari comprovar aquest estat límit en l’estructura general 

de l’edifici, només cal tenir-la en compte en el elements estructurals interns de l’ascensor per 

part del subministrador i instal·lador d’aquest aparell. 

 

3.3.3 – Durabilitat 

Segons la classificació d’exposició ambiental de la EHE, s’ha dividit l’estructura en els següents 

grups d’ambients comuns per tal de dur a terme una gestió coherent de l’execució de l’obra: 

 

Element estructural Tipus d’ambient Criteris addicionals 

Pilars, murs caixa ascensor i forjats interiors I  

Pilars i forjats interiors en cuines i banys I 

En aquestes zones el formigó 
es preveu revestit o bé es 
garanteix que no es produiran 
condensacions 

Pilars i forjats exteriors revestits   IIa 

Els morters de revestiment 
compliran les especificacions de 
l’apartat 3.3.4 – Materials per tal 
de passar d’un ambient IIb a un 
ambient final IIa 

Llosa de coberta aïllada i impermeabilitzada I  

Lloses de balcó de formigó vist amb 
tractament anticarbonatació 

IIa 
 

El tractament anticarbonatació 
complirà les especificacions de 
l’apartat 3.3.4 – Materials per tal 
de passar d’un ambient inicial 
IIb a un ambient final IIa 

 

Element estructural d’acer Tipus d’ambient Tipus de protecció 

Pilar (HEB-400) C2 - baixa 
Dues capes d’imprimació i dues capes de pintura 
d’acabat per una durabilitat esperada Alta (H) segons 
UNE-EN ISO 12944-1 

Biga (UPN-300) C2 - baixa 
Dues capes d’imprimació i dues capes de pintura 
d’acabat per una durabilitat esperada Alta (H) segons 
UNE-EN ISO 12944-1 

Biga (UPN-140) C2 - baixa 
Dues capes d’imprimació i dues capes de pintura 
d’acabat per una durabilitat esperada Alta (H) segons 
UNE-EN ISO 12944-1 

Biga (UPN-200) C2 - baixa 
Dues capes d’imprimació i dues capes de pintura 
d’acabat per una durabilitat esperada Alta (H) segons 
UNE-EN ISO 12944-1 

 

3.3.4 - Materials 

Formigó:  

El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició, amb 

el càlcul estructural i amb els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà: 

fonaments de formigó armat: 

HA-25/B/20/IIa  

Nivell de control: estadístic 

Acer d’armar: 

 Barres corrugades: B500S 

 Malles electrosoldades: B500T 

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte: Formigó γc Acer γs 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 
Accidental 1.3 1.0 
Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de Servei 1.0 1.0 

 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions 

geomètriques màximes que es permeten i que venen definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel 

cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de la EHE-08 

Acer laminat: 

 Acer EN 10025-2 S275 JR 

 Coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05 

Morters de revestiment: 

 Resistència a flexo tracció als 28 dies: R fl,28 ≥ 2 N/mm2 

 Adherència al formigó, segons pr EN 1504-2:2000: σ ≥1.5 N/mm2 

 Coeficient de dilatació tèrmica: α ≤ 12 x 10 -6 ºC-1 

 Gruix del morter: e ≤ 20 mm 

 Mòdul d’elasticitat, segons ASTM C469, als 28 dies: E ≤ 25000 N/mm2 

 Retracció, segons ASTM C157, als 28 dies: ε ≤ 0.0004 m/m 

Tractament anticarbonatació: 

 Gruix equivalent d’aire al CO2 : S D(CO2) > 200 m 

 Resistència a la difusió del CO2: μ (CO2) > 1.000.000 
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 Resistència a la difusió del vapor d’aigua: S D (H2O) ≤  4 m 

 Adherència al formigó σ ≥ 3 N/mm2 

 

3.3.5 Geometria 

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols 

del projecte i pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a 

l’annex 11 de la EHE, junt amb les limitacions que s’estableixin particularment en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. 

  

MC 3.4  Mètode de càlcul  

L’estructura s’ha dimensionat amb el programa WINEVA de càlcul d’estructures bidimensionals. 

L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra.  

En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es 

tenen en compte com a càrregues que graviten sobre l’estructura. 

Pel càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat 

en la hipòtesi de comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de 

l’estructura sense deformar. 

 

La EHE considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant en Estat 

Límit de Servei (ELS) com en Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, 

sempre que els efectes de segon ordre siguin menyspreables, segons l’establert a l’article 43.  

Les càrregues aplicades pel càlcul de l’estructura, tant per les comprovacions de resistència i 

estabilitat com per les d’aptitud al servei, són les que s’han especificat en l’apartat MC 3.1. 

Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant 

per situacions persistents i transitòries com per situacions accidentals. Aquestes combinacions, 

junt amb el valor dels diferents coeficients de seguretat, s’han especificat a l’apartat MC 3.3 

d’aquesta memòria. 

 

Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa 

aplicable, o sigui, la EHE pel cas del formigó armat i el DB SE-A pel cas de l’acer. Els valors de 

càlcul s’han obtingut dividint els valors característics pels corresponents coeficients parcials de 

seguretat, indicats a l’apartat MC 3.3 d’aquesta memòria. 

Com a valors característics  i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals 

s’han adoptat els valors nominals definits en els plànols del projecte. 

En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s’han efectuat les comprovacions 

relatives als diferents ELU ( articles 41 a 46 de la EHE) i als ELS (articles 49 i 50 de la EHE). 

Així mateix, els criteris d’armat segueixen també les especificacions de la EHE, ajustant els 

coeficients de seguretat, la disposició d’armadures i les quanties geomètriques i mecàniques 

mínimes i màximes a aquestes especificacions. 

 

En el cas dels pilar metàl·lic, les comprovacions relatives als ELU i ELS i el corresponents 

coeficients de seguretat, responen a les especificacions del DB SE-A 

El càlcul de la fonamentació superficial, pel que fa a la seva interacció amb el terreny, s’ha fet 

segons l’establert en el DB SE-C, comprovant els ELU i ELS amb el corresponents coeficients 

de seguretat especificats a l’apartat MC 3.2 d’aquesta memòria. Pel que fa a la seguretat 

estructural, aquests elements s’han dimensionat i comprovat segons les especificacions de la 

EHE.  

 

MC 3.5 Recobriments per Durabilitat i Resistència al foc 

El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (incloent 

cèrcols i estreps) i la superfície de formigó més propera. 

El recobriment mínim d’una armadura és el que s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir 

aquests valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda 

reflectit en els plànols i el que servirà per definir els separadors. 

 

A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de 

l’estructura de 50 anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents 

elements estructurals. Aquests valors dels recobriments corresponen a formigó elaborat amb 

ciment CEM I o amb altres tipus de ciment o amb adicions i per un control d’execució normal. 

  

Fonaments 

Classe d’exposició: IIa  

Sabates i sabata del mur de contenció: 

Sobre 10 cm de formigó de neteja rnom = 30 mm 

Cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 80 mm     

Bigues de trava i centradores: 

Sobre 10 cm de formigó de neteja rnom = 30 mm 

Cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 80 mm 
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Estructura 

Classe d’exposició: I 

Exigències de foc 

R 60 

Dimensió mínima del recobriment de cartró guix: 15mm 

 

MC 3.6 Resistència al sisme 

La Normativa Sismorresistent (NCSE-02) s’aplicarà al projecte, construcció, reforma i 

conservació de les edificacions del territori nacional, sia quina sia la seva classe i finalitat, 

segons el que s’indica al DB-SE Accions en l’edificació. 

 

Malgrat tot, queden exemptes de la consideració de l’acció sísmica totes aquelles edificacions 

assenyalades a l’apartat 1.2.3 Criteris d’aplicació de la normativa, que es recull en el Capítol 1 

d’aquesta normativa. 

 

Pel que fa a les estructures especials, s’ha tingut en compte com a mínim les prescripcions 

sísmiques de tipus general que conté la Normativa i les específiques que siguin necessàries 

per al correcte plantejament del problema sismorresistent. Els Organismes competents portaran 

a cap l’estudi i la publicació de les reglamentacions específiques. 

Segons la Normativa NSCE-02 “Normativa bàsica de construcció sismorresistent: Part general i 

edificació”, els valors adoptats en el projecte són: 

Situació obra Cardedeu 

Acceleració sísmica bàsica ab = 0,04g 

Coeficient de contribució K = 1,0 

Tipus de terreny III 

Coeficient amplificació del terreny S = 1,28 

Acceleració sísmica de càlcul ac = 0,04g 

Importància de l’edifici Normal 

Nombre de plantes sobre rasant 2 

Tipologia estructural Forjats unidireccionals 

Ductilitat adoptada Baixa 

Atès que l’edifici objecte del projecte compleix les següents condicions: 

És d’importància normal 

L’acceleració sísmica, de càlcul, és inferior a 0,08g 

L’estructura està formada per pòrtics ben travats en totes direccions 

El nombre de plantes és igual o inferior a 7 

No és obligatòria l’aplicació de la normativa sismorresistent (Art. 1.2.3 de la NCSE-02). Per tant, 

s’ha optat per no considerar l’acció sísmica. 
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4 NORMATIVA APLICABLE 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 

proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de 

prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 

expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de 

la vivienda sobre la construcció vigents: Aquestes són les normes que s'han tingut en compte 

en aquest projecte: 

 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.   

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 

Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105  

Codi Tècnic de l’Edificació.  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación.  

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación.  

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 

24/7/91) 

Libro de Ordenes y visites. D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obres. D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 

Requisits bàsics de qualitat 

Requisit bàsic de funcionalitat 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Comercial 

 

Accessibilitat  

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat 

per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) 

 

Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 

Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 

Requisits bàsics de qualitat 

Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris 

a l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 

función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 
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RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc d'empresonament 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Requisits bàsics d’habitabilitat 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva 

construcción 

Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Protecció enfront el soroll 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008) i RD 

1675/2008(BOE 18/10/2008) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/4/2009 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002 

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

SE AE Accions en l’edificació 

SE C Fonaments 

SE A Acer 

SE M Fusta 

SE F Fàbrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 

obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón estructural realizado con elementos prefabricados 
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RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes 

encarregats abans de  l’1/12/2008 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els 

projectes encarregats abans de  l’1/12/2008 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de Cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

 

Instal·lacions 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE 14/12/93) 

 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 

Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 

instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 

línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 

y centros de transformación 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 

de autorización de instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionel·losis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 

obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 

habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98 

(DOGC: 06/08/98) 

Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 

Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 

de instalación de equipos y sistemas de telecomunicacions 

(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia 

bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 

equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 

proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados 

aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 

telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a 

l’accés al servei de telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 

distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 

procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol·licituds de llicència  

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats 

d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 

d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 

complementaries 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas  

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el 

RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión  

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 

conformidad). RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias  

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones tècnicas complementarias  

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles  

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que 

contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 

919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que 

contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 

919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 

propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 

 

Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción  

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 

RD 1329/1995 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 

función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació  

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 

24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 

l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents  

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació  

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas  

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados  

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i 

cobertes i d'elements resistents components de sistemes  

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 

Residus d’obra i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
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RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

Residus  

Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de 

juny  

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos  

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero  

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny  

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

 

Àmbit restauració 

Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives 

Decret 112/2010 de 31 d’Agost. (DOGC núm. 5786 30/12/10) 

Reglament de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 de 10 de Novembre. (DOGC núm. 5506 16/11/09) 

Reglament relatiu a la higiene dels productes alimentaris 

Decret 852/2004 de la Comissió Europea (Brussel·les 21/12/05) 

Normes d’higiene per a l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats 

Real Decret 3484/2000 de 29 de Desembre 

 

Àmbit municipal 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu 

DOGC 30 d’Agost de 2007 

5 PRESSUPOST 

Clau Unitat Descripció 
    

Parcial Amidament Preu ITEC TOTAL 

           

1,00 

 

ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I 
GESTIÓ DE RESIDUS 

        

1,01 m2 
Neteja i esbrossada del terreny realitzada 
amb retroexcavadora i càrrega mecànica 
sobre camió 

m2           

    

  
 

Patis i zones verdes 974,28 1,00 1,00 1,00 974,28 
 

 
  

  
       

974,28 2,24 €   

                   2.182,39 € 

         
  

1,02 m3 

Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 
de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb 
estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc 
de fonaments, solera ni mitgeres, sense 
separació, transport ni gestió de residus ni 
residus especials, amb mitjans manuals i 
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre 
camió o contenidor 

u llarg ample alt     

    

  
 

Caseta 1,00 9,85 8,70 3,65 312,79 
 

 
  

  
       

312,79 12,77 €   

                   3.994,29 € 

         
  

1,03 m2 Repàs de sòls i parets de rases, pous i 
recalçats fins a 2,5m de fondària 

u llarg ample alt     

    

  
 

Forat de piscina 1,00 15,00 15,00 1,00 225,00 
 

 
  

  
       

225,00 3,27 €   

                   735,75 € 

         
  

1,04 m3 
Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 

u llarg ample alt     

    

  
 

Murs Vivenda Planta Baixa 1,00 38,60 0,15 3,15 18,24 
 

 
  

  
 

Murs Quadres 1 1,00 14,93 0,15 3,15 7,05 
 

 
  

  
 

Murs Quadres 2 1,00 36,74 0,30 3,15 34,72 
 

 
  

  
 

Bevedors Quadres 2 1,00 19,40 0,70 0,70 9,51 
 

 
  

  
       

69,52 139,08 €   

                   9.668,59 € 

         
  

1,05 m2 
Enderroc de llosa de pedra, amb compressor i 
càrrega manual de runa sobre camió 
contenidor 

u m2         

    

  
 

Llosa de pati nord 1,00 36,20 1,00 1,00 36,20 
 

 
  

  
 

Esglaons de pati est 1 1,00 9,64 1,00 1,00 9,64 
 

 
  

  
       

45,84 60,90 €   

                   2.791,38 € 
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1,06 m2 Enderroc d'escala de muntants de perfils 
laminats, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 

u m2         

    

  
 

Escala de pati nord 1,00 4,72 1,00 1,00 4,72 
 

 
  

  
       

4,72 13,52 €   

                   63,77 € 

         
  

1,07 m3 
Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 

u llarg ample alt     

    

  
 

Mur divisori exterior est 1,00 20,99 0,30 0,90 5,67 
 

 
  

  
 

Volum Quadres 1 1,00 2,42 1,21 3,15 9,22 
 

 
  

  
 

Volum Quadres 2 1,00 2,98 3,39 3,15 31,82 
 

 
  

  
       

46,71 174,53 €   

                   8.152,83 € 

         
  

1,08 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclòs 
minvells, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 

u llarg ample alt     

    

  
 

Coberta de pati est 1 1,00 5,60 5,19 0,15 4,36 
 

 
  

  
       

4,36 15,27 €   

                   66,57 € 

         
  

1,09 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres 
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb 
una compactació del 90% del PM 

u m2  alt 
 

    

    

  
 

Tal·lus de piscina 1,00 45,40 2,50 1,00 113,50 
 

 
  

  Forat de piscina 1,00 225,00 1,00 1,00 225,00    

  
       

338,50 3,69 €   

                   1.249,07 € 

         
  

1,10 m3 

Transport de residus a instal·lació autoritzada 
de gestió de residus, amb camió de 12t i 
temps d'espera per a la càrrega a màquina, 
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km 

u m3         

    

  
 

Partida 1,02 1,00 9,85 1,00 1,00 312,79 
 

 
  

  
 

Partida 1,04 1,00 10,85 1,00 1,00 69,52 
 

 
  

  
 

Partida 1,07 1,00 12,85 1,00 1,00 46,71 
 

 
  

  
 

Partida 1,08 1,00 13,85 1,00 1,00 4,36 
 

 
  

  
       

433,38 3,05 €   

                   1.321,80 € 

         
  CAPÍTOL 1 30.226,43 € 

 
2,00 

 
FONAMENTS 

        

2,01 m2 

Capa de neteja i anivellament de 
10cm de gruix de formigó HL-
150/P/20 de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 
mm, abocat des de camió 

u m2         

    

  
 

Restaurant 1,00 345,00 1,00 1,00 345,00 
 

 
  

  
 

Bar 1,00 55,00 1,00 1,00 55,00 
 

 
  

  
 

Vestuaris 1,00 95,90 1,00 1,00 95,90 
 

 
  

  
       

495,90 12,16 €   

                   6.030,14 € 

         
  

2,02 m3 

Llosa de fonaments de formigó 
armat amb formigó per a lloses de 
fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de 
consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat 
amb bomba, armat amb 60 kg/m3 
d'armadura per a lloses de 
fonaments AP500 S d'acer en 
barres corrugades B500S de límit 
elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no 
vist amb una quantia de 0,2 m2/m3 

u m2 alt       

    

  
 

Vestuaris 1,00 95,90 0,30 1,00 28,77 
 

 
  

  
       

28,77 206,89 €   

                   5.952,23 € 

         
  

2,03 m3 

Mur de contenció de formigó armat 
de 3 m d'alçària com a màxim i fins 
a 30 cm de gruix, de formigó HA-
30/B/20/IIa, abocat amb cubilot, 
armadura AP500 S d'acer en 
barres corrugades amb una quantia 
de 60 kg/m3 i encofrat 
industrialitzat per a murs, no vist 

u llarg ample alt     

    

  
 

Fust h = 120cm 1,00 15,00 0,30 1,20 5,40 
 

 
  

  
 

Fust h = 200cm 1,00 15,00 0,30 2,00 9,00 
 

 
  

  
 

Sabata 1,00 15,00 15,00 0,60 135,00 
 

 
  

  
       

149,40 351,28 €   

                   52.481,23 € 

 

CAPÍTOL 2 32.267,55 € 
 

3,00 

 
ESTRUCTURES 

        

3,01 kg 

Acer S275J0 segons UNE-EN 
10025-2, per a pilars formats per 
peça composta, en perfils laminats 
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, 
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i 
amb una capa d'imprimació 
antioxidant, col·locat a l'obra amb 
soldadura i cargols. Documentació 
gràfica 

u m kg/m       

    

  
 

Pilars HEB 400 h = 3,13m 6,00 3,13 1,00 1,00 18,78 
 

 
  

  
       

18,78 1,90 €   

                   35,68 € 

         
  

3,02 kg 

Acer S275J0 segons UNE-EN 
10025-2, per a pilars formats per 
peça composta, en perfils laminats 
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, 
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i 
amb una capa d'imprimació 
antioxidant, col·locat a l'obra amb 
soldadura i cargols. Documentació 
gràfica 

u m kg/m       

    

  
 

Pilars HEB 300 h = 7,10m 3,00 7,10 1,00 1,00 21,30 
 

 
  

  
       

21,30 1,90 €   
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                   40,47 € 

         
  

3,03 kg 

Acer S275J0 segons UNE-EN 
10025-2, per a bigues formades per 
peça composta, en perfils laminats 
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, 
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i 
amb una capa d'imprimació 
antioxidant, col·locat a l'obra amb 
soldadura i cargols. Documentació 
gràfica 

u llum kg/m       

    

  
 

IPN 300 – Tram A-B 2,00 6,05 1,00 1,00 12,10 
 

 
  

  
 

IPN 300 – Tram B-C 2,00 5,42 1,00 1,00 10,84 
 

 
  

  
 

UPN 220 – Tram C-D 2,00 3,88 1,00 1,00 7,76 
 

 
  

  
 

UPN 220 – Tram D-E 2,00 3,80 1,00 1,00 7,60 
 

 
  

  
 

UPN 220 – Tram 1-2 2,00 3,98 1,00 1,00 7,96 
 

 
  

  
 

UPN 220 – Tram 2-3 2,00 3,88 1,00 1,00 7,76 
 

 
  

  
 

UPN 220 – Tram 4-5 2,00 1,70 1,00 1,00 3,40 
 

 
  

  
 

UPN 300 – Tram 3-4 2,00 5,90 1,00 1,00 11,80 
 

 
  

  
 

UPN 140 – Entrada restaurant 4,00 1,10 1,00 1,00 4,40 
 

 
  

  
 

UPN 200 – Entrada bar 4,00 3,07 1,00 1,00 12,28 85,90 1,87 €   

                    160,63 € 

                      

3,04 m3 

Formigó per a dau de recolzament, 
HA-25/B/10/I, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 10 
mm, abocat manualment  

u llarg ample alt     

    

  
 

Dau 40x40 cm – Tram A-B 2,00 0,40 0,40 0,40 0,13 
 

 
  

  
 

Dau 40x40 cm – Tram B-C 2,00 0,40 0,40 0,40 0,13 
 

 
  

  
 

Dau 40x40 cm – Tram C-D 2,00 0,40 0,40 0,40 0,13 
 

 
  

  
 

Dau 40x40 cm – Tram D-E 2,00 0,40 0,40 0,40 0,13 
 

 
  

  
 

Dau 40x40 cm – Tram 1-2 2,00 0,40 0,40 0,40 0,13 
 

 
  

  
 

Dau 40x40 cm – Tram 2-3 2,00 0,40 0,40 0,40 0,13 
 

 
  

  
 

Dau 40x40 cm – Tram 4-5 2,00 0,40 0,40 0,40 0,13 
 

 
  

  
 

Dau 40x40 cm – Tram 3-4 2,00 0,40 0,40 0,40 0,13 
 

 
  

  
 

Dau 20x20 cm – Entrada 
restaurant 

2,00 0,20 0,20 0,20 0,02 
 

 
  

  
 

Dau 30x30 cm – Entrada bar 2,00 0,30 0,30 0,30 0,05 
 

 
  

  
       

1,09 140,53 €   

                   153,74 € 

                      

3,05 m2 

Muntatge i desmuntatge 
d'apuntalament de sostre a una 
alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic 
i tauló  

u llarg ample       

    

  
 

Tram A-E 1,00 19,53 0,30 1,00 5,86 
 

 
  

  
 

Tram 1-4 1,00 8,73 0,15 1,00 1,31 
 

 
  

  
 

Entrada Restaurant 1,00 8,20 0,30 1,00 2,46 
 

 
  

  
 

Entrada Bar 1,00 6,14 0,15 1,00 0,92 
 

 
  

  
       

10,55 22,59 €   

                   238,31 € 

 

CAPÍTOL 3 628,84 € 

 
4,00 

 
COBERTES       

  

4,01 m2 

Coberta no transitable, amb barrera 
de vapor/estanqueïtat amb làmina 
de polietilè, formació de pendents 
amb argila expandida abocada en 
sec, capa de protecció de morter de 
ciment, capa de protecció per a 
membranes, de morter, capa 
separadora, impermeabilització 
amb una membrana d'una làmina 
de densitat superficial 3,8 kg/m2 
amb làmina de betum modificat 
LBM (SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 
130 g/m2, capa separadora amb 
geotèxtil i acabat de terrat amb 
capa de protecció de formigó 
lleuger d'argila expandida  

u m2         

    

  
 

Coberta vestuaris 1,00 95,90 1,00 1,00 95,90 
 

 
  

  
       

95,90 55,48 €   

                   5.320,53 € 

 

CAPÍTOL 4 5.320,53 € 
 

5,00 

 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES       

  

5,01 m2 

Paret divisòria recolzada de gruix 
29 cm, de maó massís d'elaboració 
manual, HD, categoria I, segons 
norma UNE-EN 771-1, de 
290x140x40 mm, de resistència a 
compressió 30 N/mm2, d'una cara 
vista, col·locat amb morter 1:2:10 
amb ciment CEM II  

u llarg alt       

    

  
 

Mur divisori Restaurant – Zona 
vivenda Planta Baixa 

1,00 7,38 3,15 1,00 23,25 
 

 
  

  
       

23,25 158,95 €   

                   3.695,11 € 

         
  

5,02 m2 

Paret de tancament recolzada de 
gruix 29 cm, de maó massís 
d'elaboració mecànica, HD, 
categoria I, segons la norma UNE-
EN 771-1, de 290x140x50 mm, per 
a revestir, col·locat amb morter 
1:2:10 amb ciment CEM II  

u llarg alt       

    

  
 

Façana Vestuari 1,00 47,20 3,00 1,00 141,60 
 

 
  

  
       

141,60 142,23 €   

                   20.139,77 € 

           

5,03 m2 

Envà recolzat divisori de 10 cm de 
gruix, de supermaó de 
500x200x100 mm, LD, categoria II, 
segons la norma UNE-EN 771-1, 
per a revestir, col·locat amb morter 
mixt 1:2:10  

u llarg alt       

    

  
 

Envans Vestuaris 1,00 40,60 2,70 1,00 109,62 
 

 
  

  
 

Envans Cuina Restaurant 1,00 12,33 3,15 1,00 38,84 
 

 
  

  
 

Envans Lavabos Restaurant 1,00 11,77 3,15 1,00 37,08 
 

 
  

  
 

Envans Zona de Treballadors 1ª 
Planta 

1,00 24,51 3,32 1,00 81,37 
 

 
  

  
       

266,91 22,63 €   

                   6.040,13 € 
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CAPÍTOL 5 29.875,01 € 
 

6,00 

 
REVESTIMENTS       

  

6,01 m2 

Arrebossat a bona vista sobre 
parament vertical exterior, a 3,00 m 
d'alçària, com a màxim, amb morter 
mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb 
ciment pòrtland amb filler calcari 
32,5 R  

u llarg alt       

    

  
 

Façana Vestuari 1,00 47,20 3,00 1,00 141,60 
 

 
  

  
       

141,60 35,12 €   

                    4.972,99 € 

         
  

6,02 m2 

Arrebossat a bona vista sobre 
parament vertical interior, a 3,00 m 
d'alçària, com a màxim, amb morter 
mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb 
ciment pòrtland amb fíl·ler calcari 
32,5 R  

u llarg alt       

    

  
 

Façana Vestuari 1,00 47,20 3,00 1,00 141,60 
 

 
  

  
 

Envans Vestuaris 1,00 40,60 2,70 1,00 109,62 
 

 
  

  
       

251,22 28,12 €   

                   7.064,31 € 

         
  

6,03 m2 

Arrebossat a bona vista sobre 
parament vertical interior, a més de 
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 
1:2:10, remolinat i lliscat amb 
ciment pòrtland amb fíl·ler calcari 
32,5 R  

u llarg alt       

    

  
 

Envans Cuina Restaurant 1,00 12,33 3,15 1,00 38,84 
 

 
  

  
 

Envans Lavabos Restaurant 1,00 11,77 3,15 1,00 37,08 
 

 
  

  
 

Envans Zona de Treballadors 1ª 
Planta 

1,00 35,07 3,32 1,00 116,43 
 

 
  

  
       

192,35 28,12 €   

                    5.408,81 € 

         
  

6,04 m2 

Enguixat a bona vista sobre 
parament vertical interior, a més de 
3,00 m d'alçària, amb guix B1, 
acabat lliscat amb escaiola A 
segons la norma UNE-EN 13279-1  

u llarg alt       

    

  
 

Envans Zona de Treballadors 1ª 
Planta 

1,00 12,12 3,32 1,00 40,24 
 

 
  

  
       

40,24 8,23 €   

                   331,16 € 

 
  

        

6,05 m2 

Enrajolat de parament vertical 
interior a una alçària <= 3 m amb 
rajola de gres porcellànic premsat 
esmaltat, grup BIa (UNE-EN 
14411), preu alt, de 6 a 15 
peces/m2, col·locades amb adhesiu 
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 
12004) i rejuntat amb beurada CG2 
(UNE-EN 13888) 

u llarg alt       

    

  
 

Envans Vestuaris 1,00 40,60 2,50 1,00 101,50 
 

 
  

  
 

Envans Lavabos Restaurant 1,00 11,77 2,70 1,00 31,78 
 

 
  

  
 

Envans Cuina Restaurant 1,00 12,33 2,70 1,00 33,29 
 

 
  

  
 

Envans Zona de Treballadors 1ª 
Planta 

1,00 35,07 3,00 1,00 105,21 
 

 
  

  
       

271,78 33,09 €   

                    8.993,20 € 

 
 

         

6,06 m2 

Cel ras de plaques d'escaiola per a 
revestir, de 600x1200 mm sistema 
fix i suspensió amb filferro 
galvanitzat fixat amb tacs i cargols 
a l'estructura  

u m2         

    

  
 

Vestuaris h = 20cm 1,00 83,84 1,00 1,00 83,84 
 

 
  

  
 

Lavabos Restaurant h = 43cm 1,00 17,20 1,00 1,00 17,20 
 

 
  

  
 

Cuina h = 43cm 1,00 34,50 1,00 1,00 34,50 
 

 
  

  
 

Zona de Treballadors 1ª Planta h 
= 30cm 

1,00 47,10 1,00 1,00 47,10 
 

 
  

  
       

182,64 15,73 €   

                    2.872,93 € 

         
  

6,07 m2 

Restauració de parament vertical 
interior de maó vist, amb vernís 
amb acabat mat ignífug 
(compliment CTE-DB-SI) 

u llarg alt       

    

  
 

Restaurant 1,00 120,63 2,15 1,00 259,35 
 

 
  

  
 

Bar 1,00 31,15 2,15 1,00 66,97 
 

 
  

  
       

326,33 4,94 €   

                    1.612,06 € 

         
  

6,08 m2 

Pintat de parament horitzontal de 
pedra, amb pintura plàstica amb 
acabat llis, amb una capa de fons, 
diluïda, i dues d'acabat 

u m2         

    

  
 

Restaurant 1,00 310,50 1,00 1,00 310,50 
 

 
  

  
 

Bar 1,00 31,15 1,00 1,00 31,15 
 

 
  

  
       

341,65 5,94 €   

                    2.029,40 € 

           

6,09 m2 

Envernissat de biga de fusta, al 
vernís sintètic, amb una capa de 
protector químic insecticida-
fungicida i dues d'acabat, amb la 
superfície mat 

u m2         

    

  
 

Restaurant 1,00 120,63 1,00 1,00 120,63 
 

 
  

  
 

Bar 1,00 31,15 1,00 1,00 31,15 
 

 
  

  
       

151,78 16,00 €   

                    2.428,48 € 

 

CAPÍTOL 6 35.713,33 € 
 

7,00 

 
PAVIMENTS       

  

7,01 m2 
Parquet de posts clavats de fusta 
de ipe de 350 a 600 x70x17 mm, 
col·locats a trencajunts 

u m2         

    

  
 

Restaurant 1,00 310,50 1,00 1,00 310,50 
 

 
  

  
 

Bar 1,00 55,00 1,00 1,00 55,00 
 

 
  

  
       

365,50 41,22 €   

                    15.065,91 € 
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7,02 m2 

Paviment de terratzo llis de gra 
mitjà, de 40x60 cm, preu mitjà, 
col·locat a truc de maceta amb 
morter de ciment 1:6, sobre capa 
de sorra de 2 cm de gruix, per a ús 
exterior 

u m2         

    

  
 

Terrassa Nord 1,00 140,00 1,00 1,00 140,00 
 

 
  

  
 

Zona Piscina 1,00 240,62 1,00 1,00 240,62 
 

 
  

  
       

380,62 25,72 €   

                    9.789,55 € 

           

7,03 m2 

Paviment interior, de rajola de gres 
premsat esmaltat antilliscant, grup 
BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma 
rectangular o quadrada, preu alt, de 
16 a 25 peces/m2, col·locades amb 
adhesiu per a rajola ceràmica C1 
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb 
beurada CG1 (UNE-EN 13888)  

u m2         

    

  
 

Vestuaris 1,00 95,90 1,00 1,00 95,90 
 

 
  

  
 

Zona Treballadors 1ª planta 1,00 50,72 1,00 1,00 50,72 
 

 
  

  
 

Lavabos Restaurant 1,00 17,20 1,00 1,00 17,20 
 

 
  

  
 

Cuina Restaurant 1,00 34,50 1,00 1,00 34,50 
 

 
  

  
       

198,32 38,44 €   

                    7.623,42 € 

           

7,04 m 

Sòcol de rajola de gres porcellànic 
premsat esmaltat, de 10 cm 
d'alçària, col·locat amb adhesiu per 
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 
12004) i rejuntat amb beurada CG1 
(UNE-EN 13888) 

u m         

    

  
 

Envans Cuina Restaurant 1,00 24,00 1,00 1,00 24,00 
 

 
  

  
 

Envans Lavabos Restaurant 1,00 26,92 1,00 1,00 26,92 
 

 
  

  
 

Envans Zona de Treballadors 1ª 
Planta 

1,00 35,07 1,00 1,00 35,07 
 

 
  

  
 

Envans Vestuaris 1,00 40,60 1,00 1,00 40,60 
 

 
  

  
       

126,59 38,44 €   

                    4.866,12 € 

 

CAPÍTOL 7 37.345,00 € 
 

8,00 

 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
PRACTICABLES       

  

8,01 u 

Finestra de fusta de pi roig per a 
pintar amb barretes, col·locada 
sobre bastiment de base, amb una 
fulla batent i una fulla oscil·lo 
batent, per a un buit d'obra 
aproximat de 150x120 cm, 
classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 5A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-
EN 12210, amb bastiment sense 
persiana. Veure Documentació 
Gràfica 

u           

    

  
 

Vestuaris 
      

 
  

  
 

1 Finestra sud 168 x 110 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 
 

 
  

  
 

2 Finestra nord 208 x 110 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 
 

 
  

  
       

4,00 304,80 €   

                    1.219,20 € 

           

8,02 u 

Finestra de fusta de pi roig per a 
pintar amb barretes, col·locada 
sobre bastiment de base, amb una 
fulla oscilobatent, per a un buit 
d'obra aproximat de 90x120 cm, 
classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 5A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-
EN 12210, amb bastiment sense 
persiana. Veure Documentació 
Gràfica  

u           

    

  
 

Cuina Restaurant 
      

 
  

  
 

3 Finestra nord 80 x 110 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

1,00 176,62 €   

                    176,62 € 

           

8,03 u 

Finestra de fusta de pi roig per a 
pintar amb barretes, col·locada 
sobre bastiment de base, amb dues 
fulles batents, per a un buit d'obra 
aproximat de 120x120 cm, 
classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 5A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-
EN 12210, amb bastiment sense 
persiana. Veure Documentació 
Gràfica 

u           

    

  
 

Restaurant Façana Oest 
      

 
  

  
 

4 Finestra 100 x 110 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
 

 
  

  
       

4,00 171,79 €   

                    687,16 € 

           

8,04 u 
Porta d'exterior de fusta massissa 
de pi estil rústic, sense envernissar. 
Veure Documentació Gràfica 

u           

    

  
 

Restaurant Façana Nord 
      

 
  

  
 

5 Sortida Restaurant a Pati 
Nord 140 x 220 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

1,00 300,00 €   

                    300,00 € 

           

8,05 u 
Porta d'exterior de fusta massissa 
de pi estil rústic, sense envernissar. 
Veure Documentació Gràfica 

u           

    

  
 

Obertures a Façana Est 
Restaurant       

 
  

  
 

6 Sortida de Cuina a exterior 
85 x 220 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

1,00 150,00 €   

                    150,00 € 
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8,06 u 

Fulla fixa de fusta de pi roig per a 
pintar amb barretes, col·locada 
sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 150x220 
cm, classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 5A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-
EN 12210, amb bastiment sense 
persiana. Veure Documentació 
Gràfica  

u           

    

  
 

Obertures a Façana Est 
Restaurant       

 
  

  
 

7 Finestra 152 x 250 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
 

9 Finestra 125 x 250 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
 

11 Finestra 140 x 250 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

3,00 262,30 €   

                    786,90 € 

           

8,07 u 

Fulla fixa de fusta de pi roig per a 
pintar amb barretes, col·locada 
sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 90x220 
cm, classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 5A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-
EN 12210, amb bastiment sense 
persiana. Veure Documentació 
Gràfica 

u           

    

  
 

Obertures a Façana Est 
Restaurant       

 
  

  
 

8 Finestra 89 x 250 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
 

10 Finestra 79 x 250 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

2,00 165,96 €   

                    331,92 € 

  
      

   

8,08 u 
Porta d'exterior de fusta massissa 
de pi estil rústic, sense envernissar. 
Veure Documentació Gràfica 

u           

    

  
 

Obertures Façana Oest 
Restaurant       

 
  

  
 

12 Pas Pati Est a Pati 
Central 171 x 220 

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 
 

 
  

  
       

2,00 300,00 €   

                    600,00 € 

           

8,09 u 

Tancament exterior practicable per 
a un buit d'obra aproximat de 
200x220 cm, amb balconera de 
fusta de pi roig pintada de dues 
fulles batents i classificació mínima 
2 4A C3 segons normes, vidre 
aïllant de dues llunes incolores i 
cambra d'aire 6/8/4, i persiana 
enrotllable d'alumini lacat amb 
comandament amb cinta, guies i 
plafó fix. Veure Documentació 
Gràfica 

u           

    

  
 

Obertures Façana Nord 
Restaurant       

 
  

  
 

13 Entrada a Restaurant 
205x250 cm 

4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
 

 
  

  
       

4,00 400,00 €   

                    1.600,00 € 

           

8,10 u 

Tancament exterior practicable per 
a un buit d'obra aproximat de 
150x220 cm, amb balconera de 
fusta de pi roig pintada de dues 
fulles batents i classificació mínima 
2 4A C3 segons normes, vidre 
aïllant de dues llunes incolores i 
cambra d'aire 6/8/4, i persiana 
enrotllable d'alumini lacat amb 
comandament amb cinta, guies i 
plafó fix. Veure Documentació 
Gràfica 

u           

    

  
 

Obertures Façana Nord 
Restaurant       

 
  

  
 

14 Entrada a Restaurant 
153x250 cm 

4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
 

 
  

  
       

4,00 300,00 €   

                    1.200,00 € 

           

8,11 u 
Porta interior massissa amb acabat 
de xapa lacada en color blanc. 
Veure Documentació Gràfica 

u           

    

  
 

Obertures Cuina Restaurant 
      

 
  

  
 

15 Porta Cuina 120x220 cm 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
 

21 Porta Cuina 150x220 cm 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

2,00 300,00 €   

                    600,00 € 

           

8,12 u 

Fulla fixa de fusta de pi roig per a 
pintar amb barretes, col·locada 
sobre bastiment de base, per a un 
buit d'obra aproximat de 150x220 
cm, classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 5A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació mínima C4 
de resistència al vent segons UNE-
EN 12210, amb bastiment sense 
persiana. Veure Documentació 
Gràfica  

u           

    

  
 

Obertures Cuina Restaurant 
      

 
  

  
 

16 Finestra Cuina 230x110 
cm 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

1,00 150,00 €   

                    150,00 € 

           

8,13 u 
Porta interior massissa amb acabat 
de xapa lacada en color blanc. 
Veure Documentació Gràfica 

u           

    

  
 

Obertures Lavabo 
      

 
  

  
 

17 Porta Lavabo 90x220 cm 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

1,00 300,00 €   

                    300,00 € 

           

8,14 u 

Porta interior massissa corredora 
amb acabat de xapa lacada en 
color blanc. Veure Documentació 
Gràfica 

u           
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Obertures Lavabo 
      

 
  

  
 

18 Porta Lavabo 80x220 cm 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
 

19 Porta Lavabo 80x220 cm 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

2,00 150,00 €   

                    300,00 € 

           

8,15 u 

Porta interior massissa corredora 
amb acabat de xapa lacada en 
color blanc. Veure Documentació 
Gràfica 

u           

    

  
 

Obertures Lavabo 
      

 
  

  
 

20 Porta Lavabo 120x220 
cm 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

1,00 250,00 €   

                    250,00 € 

           

8,16 u 
Porta d'exterior de fusta massissa 
de pi estil rústic, sense envernissar. 
Veure Documentació Gràfica 

u           

    

  
 

Obertures a Façana Nord 
Vestuaris       

 
  

  
 

23 Sortida de Vestuari a 
Piscina 85 x 220 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

1,00 150,00 €   

                    150,00 € 

           

8,17 u 
Porta interior massissa amb acabat 
de xapa lacada en color blanc. 
Veure Documentació Gràfica 

u           

    

  
 

Dutxes 
      

 
  

  
 

22 Porta de dutxa 85 x 160 8,00 1,00 1,00 1,00 8,00 
 

 
  

  
       

8,00 80,00 €   

                    640,00 € 

           

8,18 u 
Porta interior massissa amb acabat 
de xapa lacada en color blanc. 
Veure Documentació Gràfica 

u           

    

  
 

Vestuaris 
      

 
  

  
 

25 Pas de Lavabo a 
Vestuaris 120 x 220 

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 
 

 
  

  
       

2,00 150,00 €   

                    300,00 € 

           

8,19 u 
Porta d'exterior de fusta massissa 
de pi estil rústic, sense envernissar. 
Veure Documentació Gràfica 

u           

    

  
 

Vestuaris 
      

 
  

  
 

26 Porta WC  85 x 220 7,00 1,00 1,00 1,00 7,00 
 

 
  

  
       

7,00 150,00 €   

                    1.050,00 € 

 

CAPÍTOL 8 10.791,80 € 
 

9,00 

 
PISCINA       

  

9,01 m2 
Revestiment de mosaic de vidre, 
sèrie llisa, diversos colors, format 
per tessel·les de 25x25x6mm, en 

u llarg ample       

    

vas de piscina 

  
 

Piscina   
      

 
  

  
 

Nord 1,00 15,00 2,00 1,00 30,00 
 

 
  

  
 

Sud 1,00 15,00 1,20 1,00 18,00 
 

 
  

  
 

A = b [(hn+hs)/2] u m2 
    

 
  

  
 

Est-Oest  2,00 24,00 1,00 1,00 48,00 
 

 
  

  
       

96,00 53,05 €   

                    5.092,80 € 

           

9,02 m2 
Arrebossat del vas de la piscina 
amb morter hidròfug i realització de 
cantonades arrodonides 

u llarg alt       

    

  
 

Piscina   
      

 
  

  
 

Nord 1,00 15,00 2,00 1,00 30,00 
 

 
  

  
 

Sud 1,00 15,00 1,20 1,00 18,00 
 

 
  

  
 

A = b [(hn+hs)/2] u m2 
    

 
  

  
 

Est-Oest  2,00 24,00 1,00 1,00 48,00 
 

 
  

  
       

96,00 23,00 €   

                    2.208,00 € 

           

9,03 m2 

Vora de piscina de gres esmaltat 
extrusionat antilliscant, model 
Greco Gres o similar, 310x334x54 
mm 

u llarg ample       

    

  
 

Piscina   
      

 
  

  
 

Perímetre 4,00 15,00 0,30 1,00 18,00 
 

 
  

  
       

18,00 54,80 €   

                    986,40 € 

           

9,04 u 
Realització de caseta per la 
col·locació de la maquinaria de la 
piscina 

u           

    

  
 

Piscina   
      

 
  

  
 

Caseta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

1,00 1.500,00 €   

                    1.500,00 € 

 

CAPÍTOL 9 9.787,20 € 
 

10,00 

 

EQUIPAMENT DE CUINA DE 
RESTAURANT       

  

10,01 u 

Mobiliari per a cuina linial, de acer 
inoxidable amb mòduls alts de 330 
mm de fondària, incloent mòdul 
sobre campana i mòdul 
escorreplats, i mòduls baixos de 
600 mm de fondària i 800 mm 
d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot 
col·locat  

u m         

    

  
 

Cuina Restaurant 
      

 
  

  
 

Mobiliari cuina perimetral 1,00 13,29 1,00 1,00 13,29 
 

 
  

  
 

Illa central  1,00 6,00 1,00 1,00 6,00 
 

 
  

  
       

19,29 1.000,00 €   
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                    19.290,00 € 

           

10,02 u 
Conjunt format per rentavaixelles i 
pica d'acer inoxidable.  

u u         
    

  
 

Cuina Restaurant 
      

 
  

  
 

Rentavaixelles 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

1,00 3.900,00 €   

                    3.900,00 € 

           

10,03 u 
Forn a convecció i vapor directe 
amb 4 safates 60x40 cm d'acer 
inoxidable 

u u         

    

  
 

Cuina Restaurant 
      

 
  

  
 

Forn 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

1,00 980,00 €   

                    980,00 € 

           

10,04 u 
Cuina de sobretaula “Eurofred Linia 
600 (Elèctric) MG100” 100x60x46 
cm. 6 cremadors 

u u         

    

  
 

Cuina Restaurant 
      

 
  

  
 

Cuina 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

1,00 780,00 €   

                    780,00 € 

           

10,05 u 
Graella “Eurofred Línia 600 
(Elèctric) MPG80” 80x60x27 cm 

u u         
    

  
 

Cuina Restaurant 
      

 
  

  
 

Graella 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

1,00 1.200,00 €   

                    1.200,00 € 

           

10,06 u 
Fry-top “Eurofred Linia 600 Llisa 
(Elèctrica) MG100” 100x60x27 cm 

u u         

    

  
 

Cuina Restaurant 
      

 
  

  
 

Planxa Fry-top 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

1,00 700,00 €   

                    700,00 € 

           

10,07 u 
Fregidora “Eurofred Linia FI 10Lt 
amb Aixeta” 20,5x29x41 cm 

u u         
    

  
 

Cuina Restaurant 
      

 
  

  
 

Fregidora 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

1,00 285,00 €   

                    285,00 € 

           

10,08 u 
Mòdul “Eurofred Serie Pastisseria 
3P” 198x72x95 cm 

u u         
    

  
 

Cuina Restaurant 
      

 
  

  
 

Mòdul Pastisseria 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

1,00 1.100,00 €   

                    1.100,00 € 

           

10,09 u 
Aigüera Model "Roca Beverly" amb 
dues cubetes, 850x500x205 mm 

u u         

    

  
 

Cuina Restaurant 
      

 
  

  
 

Aigüera 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 
 

 
  

  
       

2,00 224,00 €   

                    448,00 € 

           

10,10 u 

Aixeta per cuina amb canella 
extraïble giratori i funció dutxa per 
aclarat model "Roca Sublime" 
acabat cromat 

u u         

    

  
 

Cuina Restaurant 
      

 
  

  
 

Aixeta cuina 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 
 

 
  

  
       

2,00 323,00 €   

                    646,00 € 

           

10,11 u 
Campana extractora 250x75x43.5 
cm. Acer inoxidable 

u u         
    

  
 

Cuina Restaurant 
      

 
  

  
 

Campana 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 
  

  
       

1,00 1.300,00 €   

                    1.300,00 € 

 

 

CAPÍTOL 10 30.629,00 € 
 

11,00 

 

SANITARIS DE LAVABOS DEL 
RESTAURANT       

  

11,01 u 

Moble de lavabo de color blanc 
suspès i dos forats per 
emmagatzematge de productes. 
80x45x55 cm 

u               

  
 

Moble 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

4,00 70,00 €   

                    280,00 € 

           

11,02 u 
Aixeta per lavabo “tragacadenilla” 
TARGA Roca. Acabat cromat. 
Ref. 5A3160C00 

u               

  
 

Aixeta lavabo 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

4,00 89,30 €   

                    357,20 € 

           

11,03 u 
Lavabo sèrie "Grace" acrílic de 
color blanc. 81x46x13 cm 

u               

  
 

Lavabo 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

4,00 75,00 €   

                    300,00 € 

           

11,04 u 

Inodor de porcellana adossat a 
paret amb sortida dual 
MERIDIAN Roca de 37x60x79 
cm. Color blanc 00. Ref. 
342248000 

u               
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Inodor 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

4,00 490,00 €   

                    1.960,00 € 

 

CAPÍTOL 11 2.897,20 € 
 

12,00 

 

SANITARIS DE LAVABOS DE 
VESTUARIS       

  

12,01 u 

Moble de lavabo de color blanc 
suspès i dos forats per 
emmagatzematge de productes. 
80x45x55 cm 

u               

  
 

Moble 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

8,00 70,00 €   

                    560,00 € 

           

12,02 u 
Aixeta per lavabo “tragacadenilla” 
TARGA Roca. Acabat cromat. 
Ref. 5A3160C00 

u               

  
 

Aixeta lavabo 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

8,00 89,30 €   

                    714,40 € 

           

12,03 u 
Lavabo sèrie "Grace" acrílic de 
color blanc. 81x46x13 cm 

u               

  
 

Lavabo 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

8,00 75,00 €   

                    600,00 € 

           

12,04 u 

Inodor de porcellana adossat a 
paret amb sortida dual 
MERIDIAN Roca de 37x60x79 
cm. Color blanc 00. Ref. 
342248000 

u               

  
 

Inodor 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

4,00 490,00 €   

                    1.960,00 € 

           

12,05 u 
Plat de dutxa acrílic extraplà amb 
fons antilliscant i joc de desguàs 
model "Roca Hall" 120x80x4 cm 

u               

  
 

Dutxa 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

6,00 298,00 €   

                    1.788,00 € 

           

12,06 u 
Columna de dutxa termostàtica 
VICTORIA Roca 562 x 985 mm. 
Acabat cromat. Ref. 5A9718C00 

u               

  
 

Columna dutxa 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

6,00 409,00 €   

                    2.454,00 € 

 

CAPÍTOL 12 8.076,40 € 
 

13,00 

 

SANITARIS DE LAVABOS DE 
ZONA DE TREBALLADORS DE 
PRIMERA PLANTA 

      

  

13,01 u 

Moble de lavabo de color blanc 
suspès i dos forats per 
emmagatzematge de productes. 
80x45x55 cm 

u               

  
 

Moble 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

4,00 70,00 €   

                    280,00 € 

           

13,02 u 
Aixeta per lavabo “tragacadenilla” 
TARGA Roca. Acabat cromat. 
Ref. 5A3160C00 

u               

  
 

Aixeta lavabo 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

4,00 89,30 €   

                    357,20 € 

           

13,03 u 
Lavabo sèrie "Grace" acrílic de 
color blanc. 81x46x13 cm 

u               

  
 

Lavabo 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

4,00 75,00 €   

                    300,00 € 

           

13,04 u 

Inodor de porcellana adossat a 
paret amb sortida dual MERIDIAN 
Roca de 37x60x79 cm. Color 
blanc 00. Ref. 342248000 

u               

  
 

Inodor 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

2,00 490,00 €   

                    980,00 € 

           

13,05 u 
Plat de dutxa acrílic extraplà amb 
fons antilliscant i joc de desguàs 
model "Roca Hall" 120x80x4 cm 

u               

  
 

Dutxa 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

2,00 298,00 €   

                    596,00 € 

           

13,06 u 
Columna de dutxa termostàtica 
VICTORIA Roca 562 x 985 mm. 
Acabat cromat. Ref. 5A9718C00 

u               

  
 

Columna dutxa 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

2,00 409,00 €   

                    818,00 € 

 

CAPÍTOL 13 3.331,20 € 
 
14,00 

 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA       

  

14,01 u 
Instal·lació elèctrica interior amb 
grau d'electrificació elevat i 10 
circuits, i ajudes de ram de paleta 

u               

  
 

Restaurant 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
 

Zona de treballadors 1ª 
planta 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
 

Vestuaris 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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1,00 6.800,00 €   

                    6.800,00 € 

           

14,02 u 
Instal·lació elèctrica exterior amb 
grau d'electrificació elevat i 10 
circuits, i ajudes de ram de paleta 

u               

  
 

Zona Terrassa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
 

Zona Pati de Concerts 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

1,00 1.200,00 €   

                    1.200,00 € 

 

CAPÍTOL 14 8.000,00 € 
 

15,00 

 

INSTAL·LACIÓ DE 
LAMPISTERIA I REGS       

  

15,01 u 
Instal·lació de lampisteria interior, 
i ajudes de ram de paleta 

u               

  
 

Restaurant 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
 

Zona de treballadors 1ª 
planta 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
 

Vestuaris 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

1,00 2.000,00 €   

                    2.000,00 € 

 

CAPÍTOL 15 2.000,00 € 
 

16,00 

 
EQUIPAMENTS THERMIRA       

  
16,01 u 

Unitat exterior de Thermira 16MT 
THG-16BTE EXT 

u               

  
 

Thermira 16MT EXT 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

4,00 2.727,27 €   

                    10.909,09 € 

           

16,02 u 
Unitat interior de Thermira 16MT 
THG-16BTE INT 

u               

  
 

Thermira 16MT INT 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

4,00 1.818,18 €   

                    7.272,73 € 

           

16,03 u Dipòsit d'ACS MTG-200 u               

  
 

Dipòsit d'ACS MTG-
200 

4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

4,00 1.082,64 €   

                    4.330,58 € 

           

16,04 u Cronostermostat d'ambient CTP10 u               

  
 

Cronostermostat 
d'ambient CTP10 

4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

4,00 72,73 €   

                    290,91 € 

           

16,05 u 
Multisplit Inverter IGMB18NK3F 
2x1 Bomba de calor 

u               

  
 

Multisplit Inverter 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

  

  
       

5,00 1.315,70 €   

                    6.578,51 € 

  

CAPÍTOL 16 29.381,82 € 
 

RESUM  

  

CAPÍTOL 1: Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus 30.226,43 € 

  

CAPÍTOL 2: Fonaments 64.463,60 € 
  

CAPÍTOL 3: Estructures 628,84 € 
  

CAPÍTOL 4: Cobertes 5.320,53 € 
  

CAPÍTOL 5: Tancaments i divisòries 29.875,01 € 
  

CAPÍTOL 6: Revestiments 35.713,33 € 
  

CAPÍTOL 7: Paviments 37.345,00 € 
  

CAPÍTOL 8: Tancaments i divisòries practicables 10.791,80 € 
  

CAPÍTOL 9: Piscina 9.787,20 € 
  

CAPÍTOL 10: Equipaments de cuina 30.629,00 € 
  

CAPÍTOL 11: Sanitaris lavabo restaurant 2.897,20 € 
  

CAPÍTOL 12: Sanitaris vestuaris 8.076,40 € 
  

CAPÍTOL 13: Sanitaris Zona de treballadors de 1ª planta 3.331,20 € 

  

CAPÍTOL 14: Instal·lació elèctrica 8.000,00 € 
  

CAPÍTOL 15: Instal·lació de lampisteria i regs 2.000,00 € 

  

CAPITOL 16: Equipaments de Thermira 29.381,82 € 
  

           
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL (PEM) CD + 15% CI 308.467,36 € 

           
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTAR (PEC) PEM + 
13%DG + 6% BI 

369.482,21 € 
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CENTRE DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I

RESTAURANT

SITUACIÓ:

DATA:

ESCALA: 1/500

EMPLAÇAMENT I

SITUACIÓ

EMP01

P.O.U.M CARDEDEU

E: 1/5000

FAÇANA SUD

E: 1/500

FAÇANA NORD

E: 1/500

FAÇANA EST

E: 1/500

Can Diumer es troba situat al municipi de

Cardedeu, ubicat a la comarca del Vallès

Oriental. Té una alçada topogràfica

aproximada de 198,00m. La finca es

troba en sòl urbà consolidat, amb una

edificació existent de planta baixa més

dues plantes pis. La coberta de l'edifici és

inclinada, encara que l'edifici

complementari consta només de planta

baixa i d'una coberta plana.

El seu ús principal és residencial. La

façana principal Sud, compte amb una

longitud de 41,00m. La façana lateral

Oest té una longitud de 33,00m i la lateral

Est 30,00m. La façana posterior Nord,

consta de 18,00m. No hi ha servituds

conegudes sobre la parcel·la, ni a favor

de tercers ni de línies elèctriques aèries o

soterrades.

L'Avinguda Eduard Corbella té una

amplada regular de 14,00m, amb una

pendent uniforme del vial

d'aproximadament 5% i un nivell de

trànsit i so mitjà.

La finca objecte de reforma té una

superfície construïda de 1.870,00 m2.

Segons fulla informativa de cadastre amb

ref: 6405402DG4160N0001FH i va ser

construït en 1900; encara que sabem per

l'Arxiu Municipal que la casa fou

construïda durant el segle XVIII.

E : 1/500

PROJECTISTA:

Avda Eduard Corbella, 1. Cardedeu

Juny 2015

Coral Cancio Fernàndez
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Enderroc de murs, envans i elements auxiliars

Enderroc de volumetria

Enderroc de coberta
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OBRA NOVA A

PLANTA BAIXA
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Tanques i valles divisòries d'espais

Reblert / Desmunt de terres

Obertures de nova construcció

Capa d'anivellació

Cel Ras de plaques d'escaiola 600x1200 mm
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PRIMERA PLANTA
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OBRA NOVA

Zona de Piscina

E: 1/200 Cotes en m

OBRA NOVA PRIMERA PLANTA

Zona de Treballadors

E: 1/200 Cotes en m

ENDERROCS PRIMERA PLANTA

E: 1/200 Cotes en m

Enderroc de murs, envans i elements auxiliars

Enderroc de volumetria

Enderroc de coberta

Murs,envans i elements estructurals d'obra nova

Tanques i valles divisòries d'espais

Reblert / Desmunt de terres

Obertures de nova construcció
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Biguetes de fusta 20x20 cm. Intereix 70 cm

Cel Ras de plaques d'escaiola 600x1200 mm

ESCALA: 1/200

ESTRUCTURES

PLANTA BAIXA I

PRIMERA PLANTA

ES10

ESTRUCTURA PLANTA BAIXA

Restaurant

E: 1/200 Cotes en m

ESTRUCTURA PRIMERA PLANTA

Zona de Treballadors

E: 1/200 Cotes en m

ESTRUCTURA PRIMERA PLANTA
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Pilars metàl·lics HEB 400

Pilars metàl·lics HEB 300
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ESCALA: 1/500

PROPOSTA,

PLANTA BAIXA I

PRIMERA PLANTA

PRO11

PLANTA BAIXA

E: 1/500

Circul·lació de clients

Circul·lació de treballadors

Circul·lació de proveïdors
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E: 1/500
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ZONIFICACIÓ I

SUPERFÍCIES ÚTILS

A PLANTA BAIXA I

PRIMERA PLANTA

PRO12

PLANTA BAIXA
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PRIMERA PLANTA

E: 1/500
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N

* ***

* Quadre general

del Restaurant

* Quadre general

de la Terrassa

* Quadre general

del Bar

THERMIRA 16M Unitat

Interior 500 x 324 mm

THERMIRA 16M Unitat

Interior 500 x 324 mm

1 0 1 2 5 10

* Quadre general de

Piscina i Vestuaris

THERMIRA 16M Unitat

Exterior 900 x 412 mm

THERMIRA 16M Unitat

Interior 500 x 324 mm

THERMIRA 16M Unitat

Exterior 900 x 412 mm

THERMIRA 16M Unitat

Exterior 900 x 412 mm

THERMIRA 16M Unitat

Interior 500 x 324 mm

SLPIT Bomba de Calor Unitat

Exterior 776 x 540 mm

SLPIT Bomba de Calor Unitat

Exterior 776 x 540 mm

SLPIT Bomba de Calor Unitat

Exterior 776 x 540 mm

LLEGENDA

ESCALA: 1/200

INSTAL·LACIONS

D'AIGUA,

ELECTRICITAT I

VENTILACIÓ PLANTA

BAIXA

INS17

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

Ramal d'aigua freda

Ramal d'aigua calenta

Clau de pas

Vàlvula reductora de

pressió

Vàlvula reguladora de

caudal

Vàlvula de ventosa

Vàlvula de pas amb

desguàs

Clau de desguàs

Comptador

Arqueta d'escomessa

Hidratant contra

incendis

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Interruptor

Pulsador

Regulador

Quadre general de

llums

Llum sota moble

Rentavaixelles

Refrigerador

*

Congelador

***

Cuina elèctrica, forn

Detector d'incendis

Regleta sota biga

Toma de corrent 16A

h = 110cm

Punt de llum

Fluorescent

TV-FM

Toma de corrent 25A

h = 30cm

Multisplit Bomba de calor

INSTAL·LACIONS PRIMERA PLANTA

Zona de Treballadors

E: 1/200 Cotes en m

INSTAL·LACIONS PLANTA BAIXA

Restaurant, Bar i Terrassa

E: 1/200 Cotes en m

INSTAL·LACIONS PLANTA BAIXA

Zona de Piscina

E: 1/200 Cotes en m

CAN DIUMER, REFORMA I CANVI D'ÚS A

CENTRE DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I

RESTAURANT

SITUACIÓ:

DATA:

PROJECTISTA:

Avda Eduard Corbella, 1. Cardedeu

Juny 2015

Coral Cancio Fernàndez



N

P5 F3

P6

F7

F8

F9

F10

F11

P13

P13

P14

P14

F4

F4

F4

P12 P12

F4

P15

F16

P17 P18

P19 P19

P20

P21

F2 F2

F1 F1

P22

P22

P22

P22

P22

P22

P23 P23

P24 P24

P25P25

P26

P26 P26

P26

P22 P22

P26

P26 P26

1 0 1 2 5 10
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FUSTERIES DE

FUSTA: FINESTRES

I PORTES

FS18

PLANTA BAIXA

Zona de Piscina

E: 1/200 Cotes en m

PRIMERA PLANTA

Zona de Treballadors

E: 1/200 Cotes en m

PLANTA BAIXA

Restaurant

E: 1/200 Cotes en m
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ESCALA: 1/50

PROPOSTA CUINA

RESTAURANT

PLANTA BAIXA

PRO19

 SECCIÓ SA

  E: 1/50

PLANTA CUINA DE RESTAURANT

E: 1/50

SA SA

SB SB

SC SC

 SECCIÓ SB

  E: 1/50

 SECCIÓ SC

  E: 1/50

La cuina del Restaurant estarà equipada amb tots els aparells necessàris per donar un servei complet i de rigor als furturs

clients.

A la zona nord de la cuina es troba tota la cadena de cuina i els aparells per dur-la a terme:

1) Posta a punt

2) Preparació

3) Acabat

Hi han dues sortides que donen a dins del Restaurant, una sortida a carrer i una finestra que comunica amb la terrassa del pati

nord.

La zona sud estarà adaptada per si en el futur es necessités col·locar més maquinària  d'hosteleria. Ara per ara serà utilitzada

com a zona de treball, rebost, emmagatzematge, etc.
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ANNEXOS  ANNEX I. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra 

Estintolament i canvi d’ús i distribució en habitatge 

Construcció de piscina 

Emplaçament 

Avinguda Eduard Corbella, 1. 08440 Cardedeu. Barcelona 

Superfície a intervenir 

Finca Avda Eduard 
Corbella, 1 

Superfície a rehabilitar 
en planta 

Superfície a rehabilitar 
en alçat 

Superfície 
a ampliar 

Enderroc caseta 9,85 · 8,70 = 85,70 m2 - - 

Estintolament en 
paret de càrrega 
quadres/serveis 
(TRAM A-E) 

19,52 · 0,30 = 5,86 m2 19,52 · 3,15 = 61,49 m2  - 

Estintolament en 
façana de quadres 1 

2 · (3,07 · 0,15) = 0,92 m2 2 · (3,07 · 2,50) = 15,35 m2 - 

Estintolament en 
façana de quadres 2 

2 · (4,10 · 0,30) = 2,46 m2 2 · (4,10 · 2,50) = 20,50 m2 - 

Construcció piscina 15,00 · 15,00 = 225,00 m2 - - 

 

Promotor 

Entitat Casa Corbella, NIF: G-66405028 

Projectista autor 

Coral Cancio Fernàndez 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

Coral Cancio Fernàndez 

Data 

Juny 2015 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

L’immoble es troba situat en terrenys classificats de Sòl Urbà, zona de densificació 

urbana. L’accés principal és possible des de l’avinguda Corbella, amb un accés 

secundari de del carrer Figueres. 

Instal·lacions de serveis públics, tan vistes com soterrades.  

Els serveis de la parcel·la es realitzen pels carrers existents. 
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Ubicació de vials i amplada de voreres. 

Les voreres de l’avinguda Corbella tenen una amplada de 1,5m, aproximadament. 

 

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

INTRODUCCIÓ 

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. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic 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 que 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 avís 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 
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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 

5 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. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes 

a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 

particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 

tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 

talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 

treball que es realitzi. 

 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 

i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 

 

Mitjans i maquinària 

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

Riscos derivats del funcionament de grues 

Caiguda de la càrrega transportada 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Contactes elèctrics directes o indirectes 

Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Cops i ensopegades  
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Caiguda de materials, rebots 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Bolcada de piles de materials 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Enderrocs 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Fallida de l'estructura 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Acumulació i baixada de runes 

 

Moviments de terres i excavacions 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Cops i ensopegades  

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Fonaments 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

Contactes elèctrics directes o indirectes 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Fallides d'encofrats 

Fallides de recalços 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Estructura 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Contactes elèctrics directes o indirectes 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Fallides d'encofrats 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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Riscos derivats de l'accés a les plantes 

Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

Ram de paleta 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Coberta 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Caigudes de pals i antenes 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Revestiments i acabats 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Instal·lacions 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

Contactes elèctrics directes o indirectes 

Sobresforços per postures incorrectes 

Caigudes de pals i antenes 

 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D. 

1627/1997) 

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, 

per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 

l'entorn del lloc de treball 

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible 

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 

a la delimitació de zones controlades o vigilades 

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis 
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7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  

 

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  

s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 

de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mesures de protecció colectiva 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 

Senyalització de les zones de perill 

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors 

Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

Utilització de paviments antilliscants.  

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

Col·locació de xarxat en forats horitzontals 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

Mesures de protecció individual 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

Utilització de calçat de seguretat 

Utilització de casc homologat 

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 

qual serà obligatòria 

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades 

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

Utilització de mandils 

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

Mesures de protecció a tercers 

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 

de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que  persones 

alienes a l'obra puguin entrar. 

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 

vials exteriors 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  

PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
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S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 

els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 

garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

Disposicions mínimes de seguretat i salut que han 
d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o 
mòbils  

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 
26/08/92) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut que han 
d’aplicar-se a les obres de construcció 

R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE: 
25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

Llei de prevenció de riscos laborals 
 

Reforma de marc normatiu de la Llei de prevenció de 
riscos laborals 

Ley 31/1995. 8 Noviembre (BOE: 
10/11/95)  
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE: 
13/12/2003)  

Reglament dels Serveis de Prevenció R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 
31/01/97). Modificacions: RD 
780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per la 
utilització pels treballadors dels equips de treballs en 
matèria de treballs temporals en altura  

R.D. 2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de 
seguretat i salut en el treball  

R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 
23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs 
de treball 

R.D. 486/1997. 14 de abril (BOE: 
23/04/97) 
En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de 
la “Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comporti riscos, 
en particular dors lumbars, pels treballadors 

R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 
23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al 
treball amb equips que inclouen pantalles de 
visualització 

 

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97) 

Protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant 
el treball 

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 
24/05/97) 

Protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens 
durant el treball 

 

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 
24/05/97) 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d’equips de protecció 
individual 

R.D. 773/1997. 30 mayo (BOE: 
12/06/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d’equips de treball 
 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           
(BOE: 07/08/97) transposició de la 
directiva 89/655/CEE modifica i 
deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en 
el trabajo” (O. 09/03/1971) 

Protecció als treballadors enfront als riscos derivats de 
l’exposició al soroll durant el treball 

R.D. 1316/1989. 27 octubre (BOE: 
02/11/89) 

Protecció contra riscos elèctrics R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 
21/06/01) 

Instrucció tècnica complementària MIE-APQ-006. 
Emmagatzematge de líquids corrosius 

R.D. 988/1998 (BOE: 03/06/98)   

Reglament de seguretat i higiene al treball a la 
indústria de la construcció  

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) modificacions:  O. 10 
diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)                         
O. 23 septiembre de 1966             
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener de 1956   

Derogat capítol III pel RD 2177/2004   

Ordenança del treball de les indústries de construcció, 
vidre i ceràmica 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

Senyalització, abalisament, neteja i terminació d’obres 
fixes a vies fora de poblat 
 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 

Reglament d’aparells elevadors a obra O. de 23 de mayo de 1977            
(BOE: 14/06/77) modificació: O. de 7 
de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 2 del 
reglament d’aparells d’elevació i manutenció referents 
a grues torre desmuntables per obres  

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 
17/07/03). Vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i  
la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90) 

 

Reglament de seguretat sobre els treballs amb riscos 
d’amiant 

O. de 31 octubre 1984 (BOE: 
07/11/84) 
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Normes complementaries del Reglament de seguretat 
sobre els treballs amb riscos d’amiant  

O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87) 

Ordenança general de seguretat i higiene al treball O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71) correcció 
d'errades (BOE: 06/04/71) 
modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

Aprovació del model de llibre d’incidències a obres de 
construcció  

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 

Equips de protecció individuals  

Cascos no metàl·lics R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

Protectors auditius R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

Pantalles per soldadors R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

Guants aïllants d’electricitat R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

Calçats de seguretat enfront riscos mecànics R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

Banquetes aïllants de maniobres R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

Equips de protecció individual de vies respiratòries. 
Normes i adaptadors facials 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

Equips de protecció personal de vies respiratòries: 
filtres mecànics 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

Equips de protecció personal de vies respiratòries: 
mascaretes auto filtrants 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

Equips de protecció personal de vies respiratòries: 
filtres químics i mixtos enfront l’amoníac 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 

Barcelona, Juny 2015. 

Coral Cancio Fernàndez, Enginyera d’Edificació 

Signatures 
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ANNEX II. INFORME DE GESTIO DE RESIDUS 
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ANNEX III. FOTOGRAFIES 

 

Imatge 01. Façana principal sud que dóna a Avinguda Eduard Corbella 

 

 

Imatge 02. Façana lateral Est que dóna a Carrer Figueres 

 

 

Imatge 03. Façana nord de pati posterior 

 

 

Imatge 04. Pati nord 
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Imatge 05. Edificació auxiliar a l’est de la parcel·la 

 

 

Imatge 06. Pati central 

 

Imatge 07. Pati est 

 

 

Imatge 08. Interior de quadres 
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Imatge 09. Interior de quadres 

 

 

Imatge 10. Interior de quadres 

 

Imatge 11. Bassa existent a pati posterior 

 

 

Imatge 12. Interior zona de serveis Planta Baixa 
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ANNEX IV. PLEC DE CONDICIONS 

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

Sobre els components 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 

establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. 

Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, 

en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 

89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 

de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 

desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB 

establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin 

als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 

corresponents directives Europees.  

 

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les 

condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i 

sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

 

Control de la documentació dels subministres 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 

normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, 

qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 

almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels 

productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions 

que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes 

subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 

compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 

comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes 

subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides 

en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu 

d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i 

sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del 

manteniment de les seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per 

a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  

 

Control de recepció mitjançant assaigs 

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, 

en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons 

l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especificat en el projecte o ordenats 

per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el 

projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a 

realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

  

Sobre l’execució  

Condicions generals  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran, tenint en compte les bones 

practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions 

en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 

modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE#_blank


88 
CAN DIUMER, Reforma i canvi d’ús a centre de promoció turística i restaurant 

Coral Cancio Fernàndez 

 

legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del 

director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

 

Control d’execució 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les 

condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 

del CTE: 

1. Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada 

unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i 

disposició  

dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres 

controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el 

projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les 

instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se 

en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així 

com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 

l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es 

contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, 

equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 

Sobre el control de l’obra acabada 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 

Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts 

i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les 

que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei 

previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

 

Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 

proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de 

prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 

expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec 

s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en 

l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 

reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, 

que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA  

Sistema sustentació 

Subsistema enderrocs 

Condicions generals 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o 

enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, 

comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge 

o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus 

d’enderroc: 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a 

la seva construcció. 

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 

de l'alçada assolible per a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o 

prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la 

utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials 

combustibles. 

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part 

per qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà 

cada modalitat. 

 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 

16/2003, de 13 de juny. 
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Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 

MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 

(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 

correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 

16.2.2006) 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75). O. 06.02.1976. 

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 

drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 

07.01.1987. 

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado 

en obra. 

 

Components 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de 

revestiments d’instal·lacions etc.  

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en 

demolicions manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin 

símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels 

elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de 

complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la 

situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 

la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a 

utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin 

produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies 

elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona 

d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 

 

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa 

i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, 

exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, 

possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents 

condicions: 

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La 

separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels 

travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 

abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves 

o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes no deformables en el pla format pels 

suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes 

que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no 

està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per 

cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes 

s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes 

normalitzades i marxapeu. 

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials 

d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se 

com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, 

etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge 

progressius. 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a 

enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual 

de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu 

estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són 

l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements 
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units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de 

serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, 

químics o animals (portadors de paràsits). 

Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses 

d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits 

de combustible.  

Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun 

esfondrament.  

Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran 

arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.  

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de 

l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació 

d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de 

protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de 

xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda 

d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; 

Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans 

d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per 

l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs 

en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans 

quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb 

enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció 

personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, 

botes, màscares, etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les 

condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa 

aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà 

enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les 

mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de 

coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla 

d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma 

manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si 

amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. 

En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la 

feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. 

Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats 

abans de començar les operacions de demolició. 

 

Fases d’execució 

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de 

construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de 

forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre 

qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs 

sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels 

esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra 

tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es 

contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els 

elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran 

objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es 

mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva 

absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc 

d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no 

s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin 

eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el 

possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n 

suprimeixin les tensions. 

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es 

desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants 

han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o 

volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat 

de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a 

la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest 

afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans 

d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 

permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a 
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màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció 

de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai 

lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran 

contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En 

cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb 

estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, 

com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 

produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a 

atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a 

l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals 

es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el 

control únic del fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o 

per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant 

lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà 

l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant 

en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; 

també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les 

pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents 

formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o 

fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, 

coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts 

de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà 

emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i 

quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant 

lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es 

disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la 

seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació 

completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; 

aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 

indiqui la D.F. 

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant 

de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el 

Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El 

mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, 

adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o 

originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 

aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal 

d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  

 

Control i acceptació 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per 

elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  

Amidament i abonament  

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de 

clavegueró...  

 

Enderroc d’elements estructurals 

Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  

 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 

S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  

L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on 

hi predomini la fusta o elements fàcilment combustibles. 
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L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de 

manera que es treballi sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la 

mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 

 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest 

capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En 

defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a 

dir, sense deixar més d'una alçada de planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs 

i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es recolzin 

en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs 

dels buits abans d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i 

s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci 

l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de 

fusta es desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. 

Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, com si es tractés de 

diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 

metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les 

armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn 

d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó 

que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o 

descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan 

superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements 

constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es 

realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva 

plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la 

zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada 

del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per 

sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent 

dels enderrocs en general.  

Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es 

descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es començarà 

el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de 

canó i en espiral per a les voltes a la catalana. 

Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els 

elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà 

prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 

No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és 

convenient controlar, si és possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per tal d’evitar 

moments o torsions no previstes. 

Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que 

arribin a ells per la seva part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es 

suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de 

formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per 

embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de 

fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los 

bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure 

d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de 

caure. 

Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de 

formigó en massa o armat amb missió estructural seran duts a terme per operaris especialitzats 

en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot quedar 

afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que 

assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del 

buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol 

mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 

Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà 

l'entroncament de la canal o canonada al col·lector general i s’obturarà l'orifici resultant. 

Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, 

seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del 

mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc per mitjans mecànics, 

una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser 

recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 

Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre 

invers al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements 

resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap 
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element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així 

s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu en el 

que se situïn. 

 

Subsistema de Moviment de terres 

Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

 

Excavació de rases i pous 

Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del 

clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com 

les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75). O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75). O. 28.09.1989. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 

Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas 

de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 

 

Components 

Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar 

l’esfondrament de l’excavació. 

Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, 

motoanivelladora, etc. 

Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a 

evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-

C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a 

percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, 

segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les 

característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl 

natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un 

equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

 

Execució 

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig 

general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 

La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques 

mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es 

convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol 

tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al 

preu únic definit d'excavació. 

 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del 

terreny posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

 

Amidament i abonament 

M3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i 

ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i 

esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada 

d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels 

productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de 

les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i 

excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit 

autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de 

sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats 

no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis 

existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran 
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amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb 

el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, 

instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, 

sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si 

per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les 

definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de 

nova definició de preu. 

 

Transport de terres 

Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es 

generen durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials 

sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 

 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 

16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 

MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 

(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 

correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 

16.2.2006) 

Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 

el amianto. RD 108/1991. 

Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 

 

Components 

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en 

terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 

Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

Execució 

Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els 

transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de 

protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

 

Amidament i abonament 

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses 

d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

  

Sistema estructura 

Subsistema sota-rasant fonaments 

Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al 

terreny de sustentació. Han de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a 

les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat 

que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

 

Fonamentació directa 

Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les 

càrregues d’estructura en un pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de 

fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 

com a fonamentacions superficials. Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al 

terreny les càrregues d’un o varis pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de 

terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus principals 

de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous 

de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 

 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
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Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos 

construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 

2605/1985. 

Armadures actives d’acer per a formigó pretesat. RD 2365/1985. 

Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. 

BOE. 8; 09.01.96. 

UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 

 

Sabates aïllades 

Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a 

fonamentació de suports pertanyents a estructures d'edificació, sobre sòls homogenis 

d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten 

esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades queda fixat a la 

D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 

 

Components 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de 

resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels 

capítols següents: formigó, aigua i llots 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici 

en la zona de terreny on es va a actuar. S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, 

sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, per 

possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del 

fonament.  

Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 

 

Fases d’execució 

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de 

regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas 

servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els 

engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre 

tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques 

que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar 

l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, 

si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara 

superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors 

seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 

50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors 

a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 

Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat 

del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 

 

Amidament i abonament 

M3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, 

materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni 

l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 

Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, 

col·locació i despunts.  

M3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica 

plena, formigó de resistència o dosificació especificades.  

M3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dosificació especificades, 

amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de 

lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  

m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de 

formigó de resistència o dosificació especificades, posat en obra. 

  

Subsistema sobre-rasant d’estructura 

Estructures d’acer 
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Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència 

mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. 

Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, 

utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament 

estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i 

accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència 

al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas 

d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les 

estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i 

tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 

 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. 

Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 

rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos 

construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 

2605/1985. 

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. 

Materials d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat 

UNE ENV 1090-1:1997. 

 

Components 

Perfils i xapes d’acer laminat en calent 

Perfils foradats d’acer laminat en calent 

Perfils i plaques conformats en fred 

Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 

Soldadures 

Cordons i cables 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  

Característiques tècniques mínimes 

Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 

10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries 

IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 

Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i 

plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torçor del 

collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques 

mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 

Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran 

que 37, 42 o 52 kg/mm² . 

Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoïdalment de forma 

regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es prendran precaucions 

només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions 

de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997 

Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del 

seu emplaçament. 

 

Control i acceptació 

En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre 

l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant 

assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 

normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 

 

Execució 

Condicions prèvies 

El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per 

la D.F. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el 

transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 

d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de 

l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de 

començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de 

cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació 
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que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb 

bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari 

tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i 

Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 

 

Condicions de manipulació i emmagatzematge 

S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han 

d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions permanents ni danys en la superfície. 

S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 

 

Fases d’execució 

Preparació de la zona de treball 

Replanteig i marcat d’eixos 

Col·locació i fixació provisional de la peça 

Aplomat i anivellació definitius 

Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls 

de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la 

seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i 

trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una 

temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han 

de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entalladures i 

materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura 

successius no han de produir osques. 

Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora 

mecànica, d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les 

rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui 

previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El 

diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del 

cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de 

femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense 

pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols 

d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torçor final, començant pels situats al 

centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona passada. 

Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en 

contacte amb el formigó, han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense 

haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: 

galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si 

hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades 

s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat 

abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les 

superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació 

antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o 

tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les 

parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en 

contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de 

la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 

Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total 

±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. 

Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 

6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga 

e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 

 

Control i acceptació 

Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la 

documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 

Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent 

(CTE-DB SE-A 12.5). 

Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 

3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les 

dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 

ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  

 

Amidament i abonament  

kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, 

elements d'ancoratge i elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en 

el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, 

etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
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Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que 

siguin necessàries, d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el 

teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

Cardedeu, Juny 2015. 

Coral Cancio Fernàndez, Enginyeria d’Edificació 

Signatura 

 

 

ANNEX V. CÀLCULS I DIMENSIONAT D’ESTRUCTURES 

ESTINTOLAMENTS 
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ANNEX VI. INSTAL·LACIONS 

Instal·lació d’ACS 

Introducció 

La nova instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS) estarà conformada amb un sistema 

innovador i sostenible anomenat Aerotermia Thermira.  

L’aerotermia es un sistema de bomba de calor aire-aigua, molt similar als sistemes aire-aire, el 

qual utilitza l’energia present a l’aire per proporcionar-nos calefacció, refrigeració i aigua calenta 

sanitària a l’edificació. 

L’energia tèrmica de l’aire que ens envolta és una font d’energia renovable i disponible a la 

naturalesa a l’abast de tothom de forma gratuïta. 

Aquest sistema només consumeix l’electricitat necessària per fer funcionar el compressor, 

l’electrònica i la bomba d’aigua oferint fins 4kWh de calor per cada kWh d’energia consumida. 

 

 Funcionament 

La bomba de calor aire-aigua extreu el calor de l’aire exterior i utilitzant una petita quantitat 

d’energia podrà proporcionar-nos fins un 75% d’energia gratuïta. 

Per l’escalfament de l’aigua de la instal·lació, el sistema captarà de l’aire exterior part de 

l’energia tèrmica existent. Mitjançant un cicle tèrmic amb refrigerant ecològic R410A i un 

intercanviador, el sistema transmet l’energia a l’aigua de la instal·lació de calefacció o ACS 

existent. 

El refrigerant R410A, utilitzat en el cicle tèrmic, es un refrigerant ecològic no agressiu per la 

capa d’ozó i amb un rendiment òptim. 

Thermira compta amb tecnologia Inverter, sistema que permet estalvis energètics de fins el 

30% respecte a altres equips sense aquesta tecnologia. 

 

Estalvi energètic 

El COP és el coeficient de rendiment . Aquesta dada ens indica la quantitat de calor útil que 

proporciona la bomba de calor aire - aigua per cada kWh d' electricitat que consumeix. Aquest 

coeficient variarà en funció de les temperatures exteriors, així com en funció de la temperatura 

d'impulsió de l'aigua que requereixi cada sistema de calefacció per a la transmissió de calor a 

l’edificació. 

La aerotermia Thermira li proporcionarà una eficiència molt superior a calderes de gas, 

elèctriques o de gasoil, independentment de la instal·lació. 
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Avantatges i beneficis 

• Estalvi real i elevat, fins el 75%. 

• Calefacció, refrigeració i aigua calent sanitària (ACS). 

• Ampli rang de temperatures d’operació. Permet un bon funcionament amb unes 

temperatures extremes de -20ºC fins els 48ºC. 

• Tecnologia Inverter, adaptació perfecta a la potencia requerida. 

• Ideal per obres o projectes de renovació i obra nova. 

• Pot complementar-se amb altres sistemes tradicionals que ja estan instal·lats a l’edifici. 

• Es compatible amb altres tipus d’energies renovables. 

• Instal·lació senzilla. 

• Respectuosa amb el medi ambient. No requereix xemeneies, ni sortida de fums, ni reixes de 

ventilació. 

• Amb refrigerant R410A no agressiu amb la capa d’ozó. 

• Sense revisions anuals. 

• Amortitzable a curt termini. 
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CONCLUSIONS  

Aquest es el primer treball de tanta envergadura que mai he dut a terme, i s’ha de dir que ha 

sigut tot un repte. Quan el vaig començar, gairebé fa un any, no em podia imaginar la quantitat 

d’hores de dedicació que comportaria; i no tan sols en elaboració i projecció, sinó en el fet 

d’estar pensant a totes hores com millorar el projecte. 

 

Un aspecte important en la realització d’aquest projecte ha sigut el fet que, encara que he estat 

aquest últim any ja treballant a un estudi d’arquitectes i podria haver realitzat un “Practicum”, 

vaig preferir imposar-me una mena de repte personal i fer un treball complet de Rehabilitació i 

Reforma. També ha sigut un punt motivador, el fet que la família Olivé Corbella està estudiant 

si realitzaran aquest projecte en un futur. 

 

Al tractar-se d’una construcció que data del segle XVI era molt provable no trobar 

documentació gràfica, que realment va ser el cas. Així doncs he hagut de dur a terme una feina 

d’aixecament gràfic de gran importància. Aquesta primera fase del treball ha sigut bastant 

laboriosa degut a les dimensions del conjunt rural. 

 

Entrant ja en l’aspecte central del treball, l’adaptació i canvi d’ús a restaurant i centre de 

promoció turística, he pogut trobar-me amb diverses dificultats que anaven sorgint a mida que 

l’actuació anava agafant forma. Totes les característiques actuals de l’edifici han condicionat 

molt la solució final que s’ha adoptat en el projecte al tractar-se d’un edifici protegit per 

Patrimoni. 

 

Un aspecte important del projecte era trobar una solució d’instal·lacions respectuosa amb el 

medi ambient i amb el propi edifici. La idea principal era col·locar plaques solars, però 

l’Ajuntament em va avisar que no era possible perquè comportava un canvi a l’estètica exterior 

del conjunt. Per això he escollit el mètode de l’Aerotermia, detalladament explicat a l’Annex VI, 

com a solució ja que no comporta modificar l’aspecte global i es de fàcil instal·lació i adequació. 

 

Cal afegir que després de tants mesos estudiant la casa, la zona i l’entorn, puc assegurar que 

un restaurant en aquesta zona de Cardedeu podria ser una molt bona iniciativa. És una zona 

sense restaurants ni bars al voltant i de molt fàcil accés, tant per cotxes com per vianants; amb 

la qual cosa podria funcionar molt bé com a negoci d’hosteleria. 

 

Finalment m’agradaria esmentar que aquest treball ha tingut un especial significat per a mi, en 

tractar-se d’una casa d’una de les famílies més importants en la història de Cardedeu; i l’haver 

descobert tantes coses del meu poble gràcies al treball d’investigació i recerca ha sigut tot un 

plaer. Al llarg dels anys, aquesta casa no ha tingut cap ús i realment crec que es un 

malbaratament tenir un monument d’aquestes característiques i no treure-li més joc. Per sort, el 

jovent de la família ha començat a organitzar actes culturals i la Casa Diumer, actualment 

coneguda com a Casa Corbella, torna a tenir la vida que tenia en els seus inicis. 

 

 

 



106 
CAN DIUMER, Reforma i canvi d’ús a centre de promoció turística i restaurant 

Coral Cancio Fernàndez 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Tota la documentació de les diferents assignatures cursades a l’Escola Politècnica Superior 

d’Edificació de Barcelona (EPSEB) 

Codi Tècnic de l’Edificació. Madrid: Ministerio de Vivienda. BOE. 

EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. Madrid: Ministerio de Fomento, 2009. 

Calavera Ruiz, José. Cálculo de estructures de cimentación. 4ª Edición. Madrid. 

Jiménez Montoya, P. Hormigón armado. 15a Edición. Barcelona 

Espasandín López, J.; García Casas, J.I. Manual para el diseño, cálculo y construcción de 

apeos y refuerzos alternatives. Editorial Munilla – Lería, 2002. 

Decret 176 – 2009, Departament de Medi Ambient i Habitatge 

Decret 317 – 1994, Departament de Comerç, Consum i Turisme 

Guia d’ambientalització dels treballs de fi de carrera, UPC. 

Revistes Tectònica. ATC Ediciones 

Pla Especial i Catàleg del Patrimoni i Urbanístic de Cardedeu. Document Volum VII 

Fitxes d’inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Generalitat de Catalunya, 

Departament de Cultura 

Neufert, Ernest. El arte de projectar en arquitectura. 14ª Edición, Barcelona 

Requisits d’accessibilitat als establiments d’ús públic. Departament de Benestar Social i 

Familia 

 

  

 

 


