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RESUM 

 
Aquest treball de fi de grau és el recull de la feina realitzada i dels coneixements obtinguts 

durant el període de pràctiques comprès entre l’Octubre de 2015 i Febrer de 2016 al gabinet 

tècnic M314 Arquitectura.  

 

L’objectiu principal del treball objecte d’aquest document ha estat reflectir el treball realitzat 

en diverses obres de rehabilitació d’edificis.  

 

El mètode utilitzat ha consistit en analitzar individualment cadascuna de les obres seguides, 

diferenciant a la vegada la feina de camp i el treball pròpiament d’oficina. 

 

L’estructura de la memòria s’organitza de la següent manera; inicialment faig una breu 

explicació del gabinet, la seva història, els serveis que ofereix, quines feines duu a terme 

majoritàriament i la metodologia de treball que utilitzen.  

 

Seguidament exposo quina ha sigut la meva feina dins de l’empresa, expressant en primer 

lloc cadascuna de les obres que he fet un seguiment i consecutivament les feines que han 

comportat més temps a l’oficina, com són la redacció de memòries tècniques, ITE’s, CEE i 

CDH.  

 

En l’apartat de seguiment d’obra exposo quatre obres en les que intento reflectir els motius 

de la rehabilitació, les feines realitzades i unes conclusions extretes a mode de reflexió 

personal tècnica de tot allò executat que he observat.  

 

En la feina d’oficina explico la metodologia utilitzada per dur a terme algunes de les tasques 

que se m’han demanat amb més freqüència i que representen el procés per a que un 

projecte sigui executable, la valoració sobre l’estat de conservació d’un edifici, la valoració i 

certificació de l’eficiència energètica d’immobles i l’acreditació d’habitatges per a ser residits.  

 

Finalment, he exposat també unes conclusions de caire personal pel que fa a l’experiència 

viscuda i sobre el que he pogut veure del funcionament del món professional, que ha estat 

molt enriquidor. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El Treball de Final de Grau que seguidament es desenvolupa està basat en la meva 

implicació diària  durant el període de cinc mesos al despatx M314 Arquitectura. Les tasques 

que aquí he realitzat han estat vinculades majoritàriament a la rehabilitació, branca que ja 

vaig triar com a especialitat al final de grau. 

 

He triat aquest tipus de Treball de Fi de Grau mitjançant la modalitat de pràcticum ja que 

considero que és la millor manera de conèixer el món laboral i d'aprendre a aplicar la teoria 

adquirida al llarg de la carrera. A més, es fa de la mà de graduats, experts i tècnics que 

coneixen  les problemàtiques i les virtuts de la rehabilitació i l'execució d'obres.   

 

Així doncs, els objectius als quals vull arribar a través de la realització d'aquest treball són 

principalment els següents: 

 

 Agafar experiència al mon de la rehabilitació d’obres, tant pel que fa al dia a dia de 

les obres com també a al feina posterior del despatx.  

 Situar-me al món professional i veure com funciona 

 Relacionar tots els conceptes adquirits al llarg del grau d'Enginyeria de l'Edificació 

amb el dia a dia d'un despatx. 

 

Després de l'experiència viscuda al despatx de M314 Arquitectura i a mesura que he anat 

endinsant-me en els continguts del treball he decidit separar aquests en dues parts. La 

primera d'aquestes, i en la que centraré més esforços, consta dels diversos seguiments 

d'obra realitzats. Optaré per donar-li especial importància a aquest bloc ja que crec que és el 

que millor mostra les tasques realitzades al llarg dels cinc mesos de pràcticum a l'empresa 

citada. 

 

Cal destacar que el meu treball és sobretot conseqüència directa de les moltes hores que he 

passat a visites d’obra,  per lo qual té un caràcter eminentment tècnic i pràctic a l’hora. 
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2. El GABINET TÈCNIC M314 ARQUITECTURA 

2.1 HISTÒRIA DE L’EMPRESA 

M314 Arquitectura és un gabinet tècnic ubicat al carrer Mallorca 314 de la ciutat de 

Barcelona. Va ser fundat l’any 2013 per Marcos Jiménez Amo i Alexandre Solé Villegas, dos 

joves amb iniciativa i voluntat d’unir les experiències individuals d’un equip emprenedor, 

professional i dinàmic d’arquitectes tècnics, per desenvolupar i executar projectes tècnics 

requerits comptant amb experts col·laboradors externs formant grups de treball 

multidisciplinaris. 

 

El Marcos i l’Alexandre es van conèixer a la facultat La Salle mentre cursaven els estudis 

d’Arquitectura Tècnica. Ambdós estaven treballant en constructores diferents fins que el 

Marcos Jiménez va assolir un lloc de treball a una nova empresa del sector anomenada 

Ingenium. És aleshores quan comença la seva trajectòria professional en el mon de la 

rehabilitació, encarregant-se més individualment de la redacció de projectes tècnics i 

l’execució d’aquests mateixos, i posteriorment recomana a l’Alexandre com a profess ional 

tècnic per ser contractat.   

 

Ingenium és una empresa S.L.P, fundada per Pedro Maqueda i Marc Abad, situada a la Via 

Laietana 47, dedicada en els seus inicis principalment a la realització de treballs d’enginyeria 

de camins, canals i ports i enginyeria civil. Per créixer va anar creant un departament 

especialitzat en edificació orientat principalment – i degut a circumstàncies en el mon de la 

construcció- a la branca de rehabilitació d’edificis. En l’àmbit de l’edificació Ingenium és 

l’empresa col·laboradora amb l’asseguradora Mutua de Propietarios, que aquesta última li 

encarrega la gestió d’inspeccions tècniques i futurs projectes dels seus edificis assegurats a 

Ingenium.  

 

Desprès de treballar durant uns anys a Ingenium, Marcos i Àlex decideixen crear un despatx 

per la seva banda, amb clients propis però també amb una forta col·laboració amb Ingenium. 

 

Així doncs funden el gabinet tècnic M314 Arquitectura. Actualment l’equip està format pel 

Marcos Jiménez – arquitecte tècnic per la ETSALS i soci fundador-, l’Alexandre Solé – 

arquitecte tècnic per la ETSALS i soci fundador-, i l’Adrià Salvador – arquitecte tècnic per la 

ETSALS-.  

A més d’Ingenium, el gabinet tècnic també és col·laborador en temes de seguretat i salut 

amb l’estudi professional AT3.  
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El principi del gabinet ha estat dur, no tan sòls per la dificultat que comporta formalitzar una 

empresa des de zero amb una curta experiència professional, sinó per la dificultat, 

conseqüència de la situació econòmica del moment, d’aconseguir clients propis que donin 

força però sobretot autonomia al gabinet. 

 

Tot i així, la seva il·lusió i empenta per aconseguir uns objectius, i sobretot la realització 

d’una feina ben feta els hi proporciona feina recorrent.  

 

Val a dir que la trajectòria del gabinet ha estat curta temporalment, però intensa en quant a 

nivell d’intervencions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.1 Mapa de localització del gabinet 
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2.2 SERVEIS 

A continuació es mostren els serveis que ofereix el gabinet. 

2.2.1 Àrea de projectes 

 Redacció de projectes de reformes  

 Redacció de projectes d’interiorisme 

 Aixecaments gràfics i delineació de plànols 

 Redacció de projectes de seguretat  

2.2.2 Àrea tècnica 

 Execució de projectes d’arquitectura d’obra nova 

 Execució de projectes de reformes, rehabilitacions i canvis d’us 

 Execució de projectes d’interiorisme 

 Coordinació de seguretat en obra 

 Amidaments i pressupostos 

 Tramitació de cèdules d’habitabilitat 

 Informes d’inspecció tècnica (ITE) 

 Certificats d’eficiència energètica 

 

2.3 TIPOLOGIA D’INTERVENCIONS 

M314 es dedica principalment a la rehabilitació d’edificis. A continuació es mostra les 

intervencions que duen a terme més habitualment. 

2.3.1 Façanes 

La façana és una part que forma l’envolupant de l’edifici, i per tant, un element que es troba  

altament exposat als agents atmosfèrics que amb el pas del temps acaben provocant lesions 

físiques i químiques que afecten a la seva vida útil. A més a més, generalment aquestes no 

han estat mantingudes correctament i això ha provocat una necessitat d’intervenció per tal 

de retorna-les a un estat bo. La seva rehabilitació és pot tornar més estricte si es tracta de 

façanes amb un nivell de protecció o catalogació. 

2.3.2 Cobertes planes – terrats 

Les cobertes són una altra part que forma l’envolupant de l’edifici. Igual que les façanes, 

estan altament i contínuament exposades als agents atmosfèrics com la radiació solar, la 

pluja i el vent. A més a més, solen mostrar defectes de construcció que sumats a lo anterior 

generen punts crítics del sistema per on s’originen diverses lesions. També és molt 

important entendre, que a part de les lesions físiques i químiques que es puguin generar i en 
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com aquestes poden afectar, existeix un altre punt molt important, l’aïllament, i per tant el 

confort interior, que aquestes han de prestar. Així doncs, és molt important garantir les seves 

prestacions, reparant-les i assegurant un bon manteniment posterior. 

2.3.3 Celoberts 

Els celoberts composen les zones més oblidades d’un edifici i per tant, les més degradades, 

on s’ha realitzat un manteniment nul o casi nul. Però un celobert permet una major ventilació 

i il·luminació a les zones més interiors d’un habitatge o edifici, millorant la salubritat dels 

usuaris, i per tant la seva cura també ha de ser important. Actualment, la intervenció més 

comuna en patis a banda de millorar el seu estat de conservació, és la rehabilitació per la 

instal·lació d’un ascensor en el seu interior.  

 

2.3.4 Reforços estructurals 

Els més habituals són els reforços en forjats unidireccionals construïts a finals del segle XIX i 

principis del XX. Els forjats de biguetes d’acer o de fusta i revoltons ceràmics d’aquella 

època presenten unes llums importants solucionades per mitjà de la distribució interior i la 

posició dels envans. Actualment, molts habitatges d’aquesta època han patit reformes 

interiors que han modificat o anul·lat la distribució original i per tant, la posició d’uns envans 

“estructurals”. Això ha comportat problemes de fletxa i esquerdes que sovint cal reparar per 

prevenció. A més a més, la falta de trava també comporta sovint lesions importants en les 

que s’ha d’intervenir. 
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2.4 METODOLOGIA DE TREBALL 

2.4.1 Adjudicació del projecte i de la direcció d’execució 

El projecte tècnic d’obra entra al despatx a través d’Ingenium o per contractació privada de 

clients. En ambdós casos s’engloba tota la gestió del projecte tècnic i l’execució del mateix. 

Si el projecte entra arrel d’Ingenium, aquest s’emporta un percentatge establert prèviament 

per haver proporcionat l’encàrrec.  

En cas que el projecte tingui la qualificació de Llicència (obra major), s’elabora el projecte 

conjuntament amb un arquitecte d’Ingenium.  

2.4.2 Adjudicació de l’execució d’obra 

A l’hora d’elaborar el projecte, un cop s’han fet els amidaments referents a l’obra aquestes 

s’envien a diferents constructors per que elaborin un pressupost. En rehabilitacions grans on 

s’ha d’intervenir en diverses zones de l’edifici els amidaments en un inici s’envien a 

pressupostar per quatre o cinc constructors diferents. D’aquests cinc se’n descarten dos, 

generalment el pressupostos més i menys elevat. Els tres restants s’analitzen per mitjà d’un 

comparatiu i es tria el constructor basant-se nomes en l’import.  

Es sol treballar sempre amb els mateixos constructors, que són RANKO 2000 S.L, 

BADALIGHT, CRASO GESTION S.L, i GRUPOALPHA.  

2.4.3 Direcció d’execució i coordinació de seguretat 

Al adjudicar-se el projecte generalment també s’adjudica la direcció d’obra i la coordinació 

de seguretat. La direcció facultativa acaba essent, en un projecte d’obra menor, una sola 

persona que s’encarrega de les tasques mencionades.  
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3. SEGUIMENT D’OBRES 

Aquestes són les visites de seguiment que es fan de les obres en curs, un cop ja s’ha 

obtingut el permís necessari per començar l’execució de les feines, en les que es prenen 

decisions necessàries per afrontar possibles imprevistos i on es duu a terme una revisió de 

les feines executades. Aquestes visites, en general, es realitzen un cop per setmana tot i 

que hi ha obres, moments d’execució d’alguna feina molt important o diverses situacions que 

demanen visites més constants a les quals ens hem d’adaptar. 

 

En aquest capítol  explico diferents obres que s’han dut a terme durant el meu període 

d’estança a l’empresa. Cadascuna de les obres explicades es divideix en subapartats que 

reflexa a mode general la necessitat de la rehabilitació i la manera en que s’ha dut a terme i 

tot allò que he pogut presenciar i aprendre juntament amb les feines que se m’han demanat i 

la posició en cadascuna d’elles. 

 

Finalment, exposo un apartat de conclusions pròpies on defineixo, per una banda, una 

valoració personal sobre el que m’ha aportat, i per altra, un anàlisis propi amb diverses 

recomanacions tècniques  basat en reflexions personals que he fet amb l’experiència i 

coneixements que he obtingut.  

 

Cal dir que cada obra és diferent, i la responsabilitat o encàrrec que jo he tingut ha variat 

segons l’obra. És per aquests motius que m’agradaria remarcar l’existència de diferents 

subapartats segons l’obra.  
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3.1 EDIFICI D’HABITATGES AL CARRER MANILA 39, BARRI DE PEDRALBES, 

DISTRICTE DE LES CORTS, BARCELONA. 

Es tracta d’un edifici 

plurifamiliar cantoner amb 

quatre panys de façana 

exposats a carrer, una 

mitgera i cinc patis interiors; 

construït l’any 1960. 

L’edificació consta de set 

plantes pis, una planta àtic i 

una planta sobreàtic. 

L’estructura general de 

l’edificació està realitzada 

amb parets de càrrega i trava  

de ceràmica. (veure figura 3.1) 

 

Agents de l’obra: 

 Promotor: Comunitat de propietaris Manila 39 

 Direcció facultativa: Marcos Jiménez i Carina Roca (ajudant) 

 Constructor: Ranko 2000 S.L. 

 

Proposta d’intervenció:   

La intervenció que s’ha dut a terme en aquest edifici s’ha realitzat en dues parts clarament 

diferenciades; una que afecta als patis interiors de la finca en tota la seva superfície, i l’altra 

a la cornisa de la façana que dóna al carrer de Manila. En quant els patis interiors s’intervé 

ens els paraments verticals i solera per tal de reparar lesions existents i allargar la vida útil 

de l’envolupant, i així doncs donar unes millors condicions de salubritat i habitabilitat als 

usuaris. Pel que fa a la façana, s’intervé puntualment en la seva neteja, en la reparació dels 

ampits i brancals de finestres, i finalment en la cornisa que dóna al carrer Manila (per una 

major comprensió del text veure annex 1). 

 

Aquesta és una obra que ja s’havia començat a executar quan jo vaig iniciar el meu període 

de practiques i, per tant, no he pogut fer un seguiment complet de totes les intervencions 

que s’han realitzat. Aquest projecte ve arrel d’una Inspecció Tècnica que s’havia realitzat 

amb anterioritat -per un  tècnic competent de l’empresa Ingenium- en aquest edifici. Segons 

l’informe realitzat no existia cap lesió greu o molt greu, sinó que la majoria d’intervencions 

que s’havien de dur a terme eren reparacions petites típiques en la gran majoria d’edificis 

Figura 3.1 Edifici al carrer Manila 39. Façana. 
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construïts en aquests anys. Aquestes reparacions afectaven a les zones dels celoberts. 

Malgrat això, uns mesos més tard d’haver realitzat la ITE i haver estat entregada a la 

comunitat de propietaris, una peça de cornisa es va desprendre des  de la planta àtic fins 

caure al carrer de Manila (veure figura 3.2). Per sort la peça va caure a la matinada i a un 

carrer que generalment és poc transitat, sense causar cap danys ni perjudicis a tercers. A 

partir d’aquest fet, la propietat es va posar en contacte amb el tècnic que havia realitzat la 

Inspecció i ràpidament es van prendre les mesures cautelars necessàries per prevenir la 

caiguda en alçada de més material al carrer: es va procedir a inspeccionar detingudament la 

cornisa al llarg dels 4 panys de façana i es va detectar com la cornisa del carrer Manila era 

la més degradada i la resta no presentaven un estat de degradació preocupant. Per tant, es 

va decidir protegir solament la cornisa del pany del carrer Manila. Es va col·locar una doble 

xarxa de poliamida per tal d’evitar una possible caiguda de més material al carrer fins la 

seva posterior intervenció, explicada més endavant a l’apartat Seguiment d’obra. (veure 

figura 3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Principals lesions a reparar 

Façana principal:  

L’edifici està situat al xamfrà del carrer de Manila amb el carrer de Doctor Ferran, de tal 

manera que existeixen 3 panys de façana anteriors que donen a carrer i un posterior que 

dóna a un petit passatge.  

Els dos panys de façana que donen als carrers Doctor Ferran i Manila respectivament tenen 

un acabat estucat en les tres primeres plantes, a la resta l’acabat és d’obra vista. Pel que fa 

al pany de façana que correspon al xamfrà Doctor Ferran – Manila, l’acabat de les tres 

primeres plantes és idèntic al de la resta, un acabat estucat, però a les altres plantes 

Figura 3.2 Peça de cornisa 

despresa. 

Figura 3.3 Cornisa protegida amb xarxa 
de poliamida posterior a l’incident. 
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Figura 3.6 Bassal d’aigua a la terrassa 
contigua a la cornisa.  

l’estucat segueix fins al coronament en la part central de la façana, deixant l’acabat d’obra 

vista només pels laterals. 

En les façanes no existien lesions importants pel que fa a l’estabilitat de l’edifici. L’estucat 

presenta un estat envellit per la brutícia i la contaminació a causa del poc o nul manteniment 

que s’ha realitzat des de la seva construcció. També s’han trobat fissures en alguns ampits 

de finestres i petits despreniments d’aquests; aquests ampits estan realitzats amb 3 blocs de 

morter armat. La geometria de la peça d’ampit no permet evacuar l’aigua correctament; la 

falta de material en les juntes provoca que l’aigua no evacuada entri a l’interior i mica en 

mica oxidi l’armat de les peces. Aquesta oxidació i exfoliació de l’armat ha provocat l’aparició 

de fissures en el formigó i en algun cas despreniments del material. A més a més, alguns 

veïns han realitzat la instal·lació d’aire condicionat per unitats, col·locant la unitat exterior 

ancorada directament sobre la pedra artificial de l’ampit, transmeten les vibracions que 

genera la màquina i un pes excessiu a la pedra, propiciant l’aparició de més fissures que 

acceleren el procés d’oxidació. (veure figures 3.4 i 3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Despreniment de la cornisa: Es 

tracta d’una cornisa formada per dues peces 

prefabricades de pedra artificial i reomplerta 

de formigó amb armat interior.  

Aquesta cornisa està situada a l’alçada del 

paviment de la terrassa de planta àtic, 

aproximadament. Aquesta terrassa no està 

impermeabilitzada i a més a més tampoc té 

els pendents ben executats ja que es poden 

observar acumulacions d’aigua “bassals” en 

diferents zones de la coberta (veure figura 3.6). En aquesta terrassa també trobem dues 

jardineres de reg per goteig. Aquests fets combinats provoquen filtracions d’aigua constants 

Figura 3.4 Fissura en ampit de finestra.  Figura 3.5 Ampit de finestra. Armat interior oxidat. 
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al mur que separa la cornisa de la terrassa. Per porositat del mur l’aigua arriba fins a la 

cornisa, oxidant les armadures d’acer d’aquesta (veure figura 3.7). A més a més la cornisa 

rep filtracions d’aigua d’altres bandes; en primer lloc, la cornisa no està superiorment 

impermeabilitzada, sinó que l’acabat superior és directament la rasa ceràmica; i en segon 

lloc, de la filtració que es produeix per la junta de dilatació entre edificis, que tampoc està 

impermeabilitzada.  L’oxidació de l’armat provoca un augment de volum en l’acer de la seva 

secció i el posterior trencament de la peça fins al seu despreniment (veure figura 3.7 i 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Celoberts:  

L’estat actual dels celoberts, abans de realitzar cap intervenció, reflexa el poc o nul 

manteniment que s’ha dut a terme en aquestes zones de la finca des de la seva construcció. 

Les lesions que existeixen en els celoberts són comunes a tots; els patis presenten 

principalment humitats en els seus murs fins aproximadament un metre d’alçada des del 

paviment, i fissures horitzontals a l’alçada del paviment de coberta aproximadament, amb 

risc de despreniment de l’arrebossat.  

Despreniment del revestiment per humitats: Es tracta d’humitats per capil·laritat 

causades principalment per l’aigua que conté el subsòl, a través de la capil·laritat dels murs 

ceràmics es fan visibles fins a un metre d’alçada.  A més a més es tracta de celoberts, on 

l’aigua de la pluja penetra directament al pati. Les soleres dels celoberts no estan 

impermeabilitzades i els pendents no estan executats correctament –falta de pendent. A 

causa de les inclemències del temps, l’aigua de la pluja no evacua correctament per 

l’embornal i es va acumulant al paviment. Les juntes de morter del paviment de rajola de 

borda es troben en un estat envellit per la vida útil del material i presenten petites fissures a 

causa de les dilatacions i contraccions de les peces ceràmiques i del morter pels canvis de 

temperatura durant tots aquests anys. L’aigua que s’acumula al paviment de la solera –que 

no pot evacuar per la manca de pendent- filtra a traves d’aquestes petites fissures en el 

morter i al no existir una làmina impermeable que fa de barrera de l’aigua i que impedeix que 

traspassi, arriba fins al terreny augmentant la quantitat d’aigua que ja conté de per si. Tot 

Figura 3.7 Armat interior de la cornisa 

oxidat. Peça despresa.  
Figura 3.8 Detall cornisa. 
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aquest procés ha malmès el revestiment de morter fins a desprendre’l en alguna zona o 

generar abombaments (desconches), i provocant l’aparició de fongs a les rajoles de borda.  

Fissures: Es troben a la part superior dels paraments 

dels celoberts, a l’alçada del paviment de coberta 

aproximadament (veure figura 3.9). La coberta de l’edifici és 

una coberta a la catalana, l’estructura vertical de murs de 

maó massís arrebossats amb morter de calç i l’estructura 

horitzontal de forjat unidireccional amb biguetes de formigó 

armat i revoltons ceràmics. Aquestes fissures han aparegut a 

causa de la dilatació del paviment ceràmic de coberta i de la 

falta de junta de dilatació entre aquest i el mur; al dilatar-se el 

paviment genera una empenta directa cap al mur -i no és 

absorbida per un material elàstic com seria la junta- 

provocant l’aparició de fissures horitzontals en el revestiment. 

A més a més, la coronació d’aquests murs en coberta no disposa de peça de coronació amb 

goteró, sinó que el mur es remata directament amb l’arrebossat de morter alineat amb peces 

de rajola de borda. La inexistència d’una peça amb goteró i que remati l’arrebossat, ha 

facilitat la infiltració d’aigua entre el revestiment i el maó massís arribant a provocar 

disgregacions en el morter de calç.  

3.1.2 Descripció del procés d’execució 

Per a poder realitzar els treballs de reparació en les diferents zones de l’edifici s’han utilitzat  

diferents mitjans auxiliars; per una banda s’ha instal·lat una bastida tubular als tres panys 

principals de façana per a dur a terme la neteja del parament. En dos panys la bastida s’ha 

instal·lat només fins la segona planta, ja que les reparacions i la neteja només s’executen 

d’aquestes primeres plantes, i en el pany de façana que dóna al carrer de Manila –i on s’han 

de dur a terme els treballs de substitució de la cornisa- la bastida s’instal·la fins planta àtic.  

 

Per realitzar els treballs de reparació dels celoberts, en un primer 

moment i segons el que s’havia adjuntat al projecte tècnic i a 

l’estudi Bàsic de seguretat i amb el que s’havia aprovat la 

idoneïtat tècnica per part del CAATEB s’instal·lava un pont 

penjant als celoberts. Tot i així,  la constructora ens va proposar 

canviar el pont penjant per treballs verticals, ja que la coberta de 

l’edifici és molt irregular i col·locar el contrapès del pont penjant 

és un inconvenient. La constructora s’ha compromès a acabar les 

feines amb el mateix termini (veure figura 3.10). 

Figura 3.9 Fissures al 
parament del celobert a 

l’alçada de coberta. 

Figura 3.10 Treballs 
verticals. Celobert. 
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Bastida: 

La bastida tubular que es va instal·lar a la façana tenia dos espais de treball de 60 cm 

cadascun amb un petit desnivell entre ells. Cada espai de treball estava format per dues 

plataformes metàl·liques de 30 cm d’amplada. Un dels espais de treball es va instal·lar en 

mènsula degut als balcons que sobresurten del pla de façana. Els balcons impedeixen la 

instal·lació de la bastida arran del parament de façana i per tant dificulten l’accessibilitat i els 

treballs a realitzar; l’instal·lar un espai de treball en mènsula permet treballar a una distancia 

molt més còmode i molt més segura, deixant el segon espai de 60 cm només per a l’accés i 

la mobilitat del personal i l’acopi del material que es necessita en el moment. La bastida va  

ancorada a la façana cada mòdul horitzontalment, i cada dos mòduls verticalment (veure 

figures 3.11 i 3.12). 

La part baixa de la bastida s’adequa amb la normativa d’obligat compliment que fa referència 

a les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques; tant en les 

condicions generals de pas provisional com en les condicions d’ocupació de la calçada i 

senyalització i protecció.  

 La bastida disposa de sòcol, una barana a 90 cm d’alçada i una barra horitzontal 

intermèdia. En alguns trams la barana intermèdia es canvia per unes barres en creu.  

 A més a més, estan instal·lades les xarxes de protecció de poliamida per l’exterior de la 

bastida i la lona de recollida d’aigües en planta baixa.  

 

Un fet que m’ha va semblat molt curiós a l’hora de comprovar l’estabilitat de la bastida -per 

part del coordinador de seguretat – ha estat que, a més de fixar-se en com i cada quan va 

ancorada la bastida a façana, cada vegada que realitza una visita comprova l’estabilitat 

agafant un muntant i movent-lo amb molta força per a veure si es mou la bastida. La primera 

vegada que ho va fer davant meu em vaig espantar de pensar que allò era tot el que feia per 

dir si n’era o no segura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Ancoratge de la bastida a 
façana.  

Figura 3.12 Ancoratge de la bastida a balcó. 



Pràcticum en rehabilitació al gabinet tècnic M314 Arquitectura 20 

Façanes principals: 

Reparació de la pedra artificial: per reparar les fissures en la pedra artificial s’ha 

procedit de la següent manera: en primer lloc s’ha humitejat la fissura i s’ha utilitzat un 

raspall per treure la pols i material mal adherit que pot dificultar la adherència del posterior 

morter de reparació. Tot seguit, s’ha reomplert la fissura amb un morter mixt tipus Sika Rep 

815 amb una espàtula i s’ha realitzat el remolinat amb un remolinador de poliestirè expandit. 

Finalment s’ha passat una esponja humida per netejar la resta de morter que hagi pogut 

quedar fora de la fissura. 

Les peces que estaven molt malmeses s’han substituït per altres prefabricades. Per 

aquestes peces prefabricades ha hagut de venir un industrial especialitzat a agafar les 

mesures exactes de la pedra existent per poder fer un motlle especial i fer la peça a mida.  

 

Neteja de la façana: La neteja de la façana s’ha realitzat nomes fins a planta segona 

i en la zona d’arrebossat de morter de ciment. Prèviament a la neteja s’ha hagut de decapar 

dues capes existents de pintura plàstica amb productes especials. La neteja s’ha realitzat 

amb sabó neutre, per no alterar químicament el parament, i aigua a pressió amb una 

màquina Karcher . Com a acabat final se li ha aplicat dues capes de pintura al dissolvent de 

resines Pliolite o pintura al Pliolite. Aquesta pintura no necessita una prèvia capa 

d’imprimació degut a les seves característiques de gran adherència i penetració sobre el 

material, és molt adequada per exteriors per la seva gran resistència a l’aigua, a la 

contaminació i a la llum ultra violeta de manera que no s’altera el seu color ni propietats i 

també a la carbonatació.  

 

Despreniment de la cornisa: la reparació de la cornisa ha estat un procediment lent 

i molt cautelós, tant per part de la direcció facultativa com per l’encarregat d’obra i els 

treballadors que l’han executat, ja que cap d’ells havia realitzat mai una feina semblant. 

S’ha començat repicant amb un compressor l’acabat superior de rajola de borda, les peces 

prefabricades que formen la cornisa i el formigó que la reomple fins a deixar les armadures 

 

vistes. El repicat s’ha executat per trams iguals a la longitud de la peça. S’han tret les 

armadures existents i s’ha deixat el parament el més net possible però amb una superfície 

rugosa perquè el futur formigó s’adhereixi correctament.  

La nova cornisa segueix de manera similar el sistema d’ancoratge i subjecció de l’antiga 

cornisa. Aquesta està formada per dues peces prefabricades de pedra artificial. Per 

confeccionar-les ha vingut un industrial especialitzat per agafar les mesures exactes i 

realitzar el motlle per reproduir les peces idèntiques a les antigues.  
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Es comença fent el replanteig de les peces, dels tensors i dels rodons. S’ancoren al mur els 

rodons amb resines epoxídiques de vinilester sense estirè d’ancoratge ràpid i els ancoratges 

metàl·lics amb tacs químics. Simultàniament es preparen els tensors i els filferros trenats de 

la peça inferior, i es col·loca la peça inferior. La peça incorpora dues argolles on es 

connecten els tensors i els filferros trenats subjectes al mur. Un cop la peça està subjecte, 

es col·loca l’armat longitudinal i transversal, s’aplica una pintura passivant a les armadures i 

una imprimació en el mur existent perquè el posterior formigó s’adhereixi correctament, es 

formigona i posteriorment es vibra la primera peça (part inferior de la cornisa (fase 1). La 

segona fase consta en col·locar la segona peça de cornisa recolzada en la primera i 

ancorada amb el mateix sistema que la inferior. Es segueix el mateix procediment 

d’execució que amb la part inferior (fase 2) (veure figura 3.13). S’ha impermeabilitzat la 

cornisa superiorment i s’ha col·locat rajola de borda com a acabat, amb goteró en el 

perímetre exterior (veure annex 2). 

 

 

 

Celoberts: 

Humitats: l’actuació que s’ha dut a terme ha estat enfocada per una banda per 

reparar les lesions que ha provocat la humitat en el parament, i per altra s’ha actuat per 

solucionar les filtracions causades per errades en l’execució antiga.  

S’ha començat repicant el revestiment antic de morter de calç de la part baixa del murs fins 

a un metre d’alçada, deixant vista la fàbrica. Posteriorment s’ha repicat tot el paviment i el 

sòcol i el morter existent que forma els pendents, fins arribar a la solera. Els treballadors han 

deixat ventilar la fàbrica fins que han cregut convenient, comprovant a tacte que la fàbrica no 

estigui molla. Un cop la fàbrica ha estat seca s’han executat els pendents amb morter 

alleugerit – de consistència fluïda segons el meu entendre-. L’acabat dels pendents en tot el 

perímetre del pati s’ha executat a mitja canya per permetre el gir de la posterior làmina 

d’impermeabilització i així evitar que es trenqui. Un cop el morter ha endurit, s’ha posat una 

làmina bituminosa de superfície no protegida adherida tant en la base com en el mur 

Figura 3.13 Nova cornisa en procés d’execució. 
Armat interior fase 2.  
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ceràmic, per mitjà d’aplicació de calor amb un bufador. La 

làmina s’ha pujat 20 cm pel mur i s’ha entrat amb una mica 

de pendent uns 3 cm a l’interior (prèvia regata). No ha calgut 

aplicar una imprimació entre el morter de pendents i la 

làmina impermeable perquè la làmina escollida porta 

l’adhesiu a la seva cara inferior. La zona on s’ha tingut més 

cura a l’hora de posar la làmina i on la direcció facultativa ha 

comprovat que estigués ben executat  ha estat a l’encontre 

amb l’embornal, on s’han fet entrar dues capes de làmina fins 

al fons de l’embornal i doblegar-les, solapades entre si de 

manera que l’aigua no pugui quedar-se a la junta del 

solapament. La direcció facultativa també ha comprovat que 

la làmina pugi els 20 cm pel mur i que entri en aquest amb 

una mica de pendent. 

Finalment, el mur s’ha arrebossat amb morter de ciment tipus Sika Mur per evitar futures 

humitats per capil·laritat. Aquest morter facilita l’evaporació de l’aigua que pugui retenir el 

mur ceràmic en un futur i reté les sals dins la capa d’arrebossat. 

Com a acabats, s’ha posat un paviment de rajola de borda sobre una capa de morter de 

ciment que va directament estesa sobre la làmina impermeable, i un acabat de pintura 

plàstica als murs (veure figura 3.14). ( 

 

Fissures: Per reparar les fissures horitzontals que han aparegut al revestiment de 

morter de calç en primer lloc s’ha repicat el revestiment i s’ha comprovat si aquestes fissures 

eres passants en tot el mur; s’ha vist que les fissures no tenen una profunditat de tota la 

peça ceràmica – és per això que parlo de fissures i no d’esquerdes-, però si que han arribat 

a fissurar amb poca profunditat el mur. S’ha repicat tot l’arrebossat malmès i necessari per 

deixar vista la fissura i s’ha repicat la ceràmica fent regates perpendiculars a la direcció de la 

fissura per poder introduir unes grapes i ajuntar l’element perquè treballi conjuntament. 

S’han introduït les grapes d’acer inoxidable – inoxidable perquè està en contacte amb 

l’exterior- en patilla –prèvia realització de dos forats amb broca- i clavades amb resina 

epoxídica. S’han col·locat cada 20 cm i tenen una longitud de barra de 45 cm. S’ha 

arrebossat la zona repicada i reparada amb morter de ciment i acabat amb pintura plàstica. 

 

Nota: S’inclou reportatge fotogràfic del procés d’intervenció (veure annex 3). 

 

 

 

Figura 3.14 Col·locació de 
làmina bituminosa de 
superfície no protegida amb 
paviment de rajola de 
borda.  
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3.1.3 Consideracions a partir de l’experiència a l’obra 

Aquest ha estat el meu primer seguiment d'obra. Durant aquest seguiment el meu paper ha 

estat fonamentalment d’observadora, sempre al costat de la direcció facultativa, de 

l’encarregat i dels treballadors que han desenvolupat les diferents feines. De tots ells he 

escoltat, he preguntat, he après fins poder fer una reflexió pròpia sobre aspectes tècnics que 

he vist executar. D’aquesta manera he arribat a tenir una opinió crítica sobre decisions i 

solucions que s’han pres en aquesta obra. Tot seguit m’agradaria expressar uns exemples; 

en la rehabilitació dels patis, més concretament en la reparació de les humitats, s’ha utilitzat 

un morter transpirable que evita futures humitats per capil·laritat. Tot i això, s’ha aplicat una 

pintura plàstica d’acabat sobre aquest revestiment. La pintura plàstica no és transpirable, 

sinó que tapa els porus del revestiment, per tant no deixarà que l’aigua del revestiment 

s’evapori. Així doncs, entenc que aplicar un revestiment especial que permeti l’evaporació 

de l’aigua per evitar les humitats i tot seguit aplicar una capa final que no permet aquesta 

evaporació no és una solució òptima, ja que conceptualment és contradictori. També 

proposa que, a part de ventilar la fàbrica perquè s’assequi, col·locar uns apòsits de 

cel·lulosa per netejar i absorbir les sals que hagin pogut quedar dins el porus de la ceràmica. 

D’aquesta manera les elimino per complet.  

Com a petita aportació, en l’execució dels nous pendents del pati i de la seva 

impermeabilització, recomano la col·locació d’un geotèxtil antipunxonament per protegir la 

làmina impermeabilitzant de l’acabat superior. 

Pel que fa a la reparació de les fissures dels celoberts, en primer lloc em vaig plantejar el 

perquè d’aquelles fissures, és a dir, la causa. Al veure la reparació que s’ha dut a terme 

m’he adonat que no s’ha actuat sobre la causa, sinó solament sobre la lesió. Al no actuar 

sobre la causa el problema no s’ha solucionat i per tant, en un futur és probable que aquesta 

lesió torni a aparèixer. Com a solució proposo actuar, en primer lloc, sobre el paviment 

existent de la coberta que està provocant les empentes i les posteriors fissures. Proposo 

crear una junta de dilatació, amb un material flexible, en l’encontre del paviment amb el mur. 

Un cop s’ha actuat sobre la causa, actuo sobre la lesió. De la reparació que s’ha dut a terme 

he fet dues reflexions; com he solucionat la causa, aquestes fissures ja no són actives i per 

tant les podria reomplir amb morter de reparació sense la utilització de grapes. Per contra, 

tornant a la solució emprada – reparació amb grapes- ho executaria de manera diferent. La 

distancia entre grapes seria aquella que permeti formar un hipotètic angle de 30 des dels 

extrems de cadascuna de les grapes i s’uneixi a la meitat de la distància entre elles. I que la 

longitud de la grapa passi diversos maons (60 – 100 cm). També es podrien clavar les 

patilles amb morter de ciment sense retracció. També penso que l’arrebossat de morter de 

ciment que s’ha col·locat a les zones reparades provocarà una altra lesió per incompatibilitat 
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de treball amb el morter de calç existent. És probable l’aparició de fissures en la junta entre 

els dos tipus diferents de morter.  
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3.2 EDIFICI D’HABITATGES AL PASSEIG DE COLOM 24, BARRI GÒTIC, DISTRICTE 

DE CIUTAT VELLA, BARCELONA. 

Es tracta d’un edifici plurifamiliar cantoner amb 

dues façanes exposades als carrers de passeig de 

Colom i carrer del Parc, dues mitgeres i tres patis 

interiors; construït l’any 1898 segons dades de 

l’arxiu contemporani, amb diverses remuntes en 

els anys següents. L’edificació consta de 8 plantes 

pis sobre rasant. L’estructura general de 

l’edificació està realitzada amb parets de càrrega i 

trava de ceràmica i forjat unidireccional de 

biguetes de fusta i revoltó ceràmic (veure figura 

3.15). 

 
La direcció facultativa d’aquesta obra la forma únicament una persona, el meu superior, que 

ha portat les feines de director d’obra, d’execució d’obra i de coordinador de seguretat. Per 

la realització dels treballs també s’ha contractat únicament a una empresa constructora, 

Badalight, que no ha necessitat la subcontractació d’altres. 

 

Agents de l’obra: 

 Promotor: Comunitat de propietaris Passeig de Colom 24 

 Direcció facultativa: Marcos Jiménez i Carina Roca (ajudant) 

 Constructor:  Badalight 

 
Proposta d’intervenció: 

La intervenció que s’està duent a terme en aquest edifici es separa en tres parts 

diferenciades; la rehabilitació del sostre d’un habitatge de la planta primera, la rehabilitació 

dels patis interiors de la finca i la del vestíbul per la millora d’accessibilitat. L’actuació a 

l’interior de l’habitatge tracta de fer un reforç estructural del sostre en gran part de la seva 

superfície, i una substitució funcional de dues bigues del mateix. Pel que fa als patis interiors  

s’intervé ens els paraments verticals i solera per tal de reparar lesions existents i allargar la 

vida útil de l’envolupant, i així doncs donar unes millors condicions de salubritat i habitabilitat 

als usuaris. També es millora a nivell d’instal·lacions comunes de fontaneria i sanejament, 

substituint les existents i originals de l’edifici per unes noves i eliminant totes aquelles 

existents obsoletes. Finalment en el vestíbul s’enderroca part d’aquest per tal de baixar-lo 

fins a cota de carrer i es millora el seu estat actual i aspecte en quant a acabats. 

Figura 3.15 Edifici al passeig de 
Colom 24. Façana. 



Pràcticum en rehabilitació al gabinet tècnic M314 Arquitectura 26 

Aquesta és una obra que s’ha iniciat posterior a la meva incorporació al despatx, i per tant 

he pogut fer un seguiment bastant complet de les intervencions que s’han dut a terme fins la 

meva marxa. Tot i així, cal dir que el procés d’aquesta obra és més lent del previst i les 

actuacions que s’han realitzat fins el moment no han estat gaires. (per una major comprensió 

del text veure annex 4). 

3.2.1 Antecedents 

Amb la finalitat de realitzar un projecte de rehabilitació dels patis interiors i de la millora 

d’accessibilitat del vestíbul d’entrada se li encarrega al meu superior Marcos aquesta tasca. 

Fa les visites pertinents per la realització de l’aixecament de plànols i és aleshores quan la 

comunitat li encarrega la tramitació dels ajuts per a la rehabilitació. En aquest moment el 

Marcos es revisa la ITE realitzada al 2012 i se n’adona que existeixen dues deficiències 

greus relatives a unes bigues del sostre de planta entresòl i planta primera. Al realitzar la 

inspecció visual d’aquests forjats veu com el sostre de l’entresòl ha estat reforçat mitjançant 

una subestructura metàl·lica que sosté el forjat. No obstant, el sostre de planta primera es 

veuen unes bigues amb una fletxa considerable i esquerdes a les tres cares vistes. Així 

doncs es procedeix a revisar biga per biga les dimensions, profunditat i situació de les 

esquerdes, i la fletxa total de cadascuna. A més a més, els veïns del segon informen que 

uns mesos enrere havien fet una modificació en una petita zona del forjat (el seu terra) degut 

a un petit desnivell/enfonsament que patia el seu terra. Per reparar aquest desnivell la 

intervenció que s’havia dut a terme era l’eliminació del paviment hidràulic i de la capa de 

compressió de sorra i en el seu lloc abocar formigó amb una malla sense arriostrar a cap 

element. Degut a l’estat del sostre comprovat s’han hagut de prendre mesures d’urgència 

col·locant puntals al sostre afectat. Els puntals no ha calgut col·locar-los a les plantes 

inferiors gràcies al reforç estructural existent al sostre inferior (veure annex 5). 

3.2.2 Principals lesions a reparar 

Interior d’un habitatge: 

Deformació del sostre: El sostre presenta una deformació de les seves bigues en 

tota la superfície d’habitatge. Totes les bigues pateixen una deformació per fletxa d’entre 7 i 

8 cm, excepte les dues situades més a prop de façana, que pateixen una fletxa de 14 i 15 

cm. Això és degut, en part, a que l’ús original durant anys de les plantes superiors era 

d’oficina amb unes distribucions diferents que a les plantes inferiors. A més a més, la casa 

original destinada a habitatge i lloguer d’habitacions arribava fins aquesta planta. 

Posteriorment l’edifici va patir diverses remuntes, establint l’ús mencionat en els seus inicis. 

D’altra banda, la llum dels forjat és elevada, de 5,40 metres sense envans ni separacions 

estructurals que divideixin la longitud de les bigues. Cal sumar-li i donar molta importància a 
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la intervenció executada anteriorment en aquest forjat per la seva part superior. L’abocat de 

formigó com a manera de reomplir l’entrebigat i la “llosa” realitzada sense estar lligada a cap 

element, per anivellar el terra de la planta superior ha suposat un increment de pes i per tant 

de càrrega permanent enorme en una petita zona. En aquesta zona és on es troben les 2 

bigues més afectades amb una major fletxa (veure figura 3.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patis interiors:  

Els patis de la finca es troben en un estat actual de conservació molt degradat segut al zero 

manteniment que s’ha realitzat des de la seva construcció. Tots presenten les mateixes 

lesions tot i que amb un grau d’afectació diferent. Presenten principalment humitats en la 

part baixa dels murs, amb l’arrebossat bufat o desprès, i fissures horitzontals a l’alçada de 

coronament i del paviment de coberta aproximadament amb risc de despreniment de la capa 

d’arrebossat. 

Despreniment del revestiment per humitats: Aquesta lesió primària es troba en 

dues zones diferenciades del pati que provenen de dues causes diferents. Per una banda 

existeixen humitats per capil·laritat a la part baixa dels murs que han provocat el bufat del 

revestiment i en ocasions el despreniment d’aquest. Aquesta humitat prové principalment de 

l’aigua del subsòl, que a través de la porositat dels murs ceràmics ascendeix per capil·laritat 

i es fa visible en la part baixa. Cal dir que la finca està molt propera al mar i per tant el nivell 

freàtic del terreny en aquesta zona és molt alt. Com a conseqüència, el contingut d’aigua 

que conté el terreny en la seva superfície és alt i per tant el que el mur pot absorbir també. 

L’arrebossat original i actual d’aquests murs és de morter de calç, que tot i ser transpirable la 

seva velocitat per evaporar aquest alt contingut d’aigua és inferior a la d’ascensió i 

Figura 3.16 Estat del sostre abans de la intervenció. Deformació de les 

bigues. 
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humidificació constant. Finalment aquest procés ha provocat la manca d’adherència entre el 

mur i el revestiment fins a desprendre el morter de calç (veure figura 3.17). 

D’altra banda, existeixen humitats  accidentals a degut a una fallada de la instal·lació 

d’evacuació. Aquesta instal·lació és encara l’original, d’acer, que amb el pas dels anys ha 

anat perdent les seves propietats fins a esgotar la vida útil. Això ha provocat petites fissures 

en el conducte permeten la humitat al mur. Tot i això, les zones més afectades són aquelles 

que es troben al voltant d’un encontre entre els brancs col·lectors i el baixant i entre la 

connexió dels trams del baixant. Tots ells són punts crítics que permeten la presencia 

d’aigua al mur. En aquestes zones la pintura es troba bufada o despresa però l’arrebossat 

es troba en força bon estat (veure figures 3.18 i 3.19). 

 

Fissures: Es troben principalment a l’alçada de coronació dels murs. Els patis estan 

coberts per mitjà de claraboies amb estructura metàl·lica. Aquest metall ha patit un procés 

de corrosió degut a l’atac dels agents atmosfèrics que ha provocat un augment del seu 

volum. La part de l’estructura ancorada a la ceràmica (60 cm) ha arribat a trencar-la per 

aquest augment de volum, propiciant l’aparició de fissures i permeten l’entrada d’aigua entre 

la ceràmica i el revestiment amb més facilitat, fins a provocar la separació o despreniment 

d’aquest (veure figures 3.20 i 3.21). 

 

D’altra banda també es troben fissures a la part superior dels paraments dels celoberts, a 

l’alçada del paviment de coberta aproximadament. La coberta de l’edifici és una coberta a la 

catalana, l’estructura vertical de murs de maó massís arrebossats amb morter de calç i 

l’estructura horitzontal de forjat unidireccional amb biguetes de fusta i revoltons ceràmics. 

Aquestes fissures han aparegut a causa de la dilatació del paviment ceràmic de coberta i de 

la falta de junta de dilatació entre aquest i el mur; al dilatar-se el paviment genera una 

empenta horitzontal directa cap al mur -i no és absorbida per un material elàstic com seria la 

junta- provocant l’aparició de fissures horitzontals en el revestiment (veure figura 3.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Bufat del 
revestiment. Humitats per 
capil·laritat. 

Figura 3.18 Humitat accidental. Pintura 
despresa. 

Figura 3.19 Baixant 
en mal estat. 
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3.2.3 Descripció del procés d’execució 

L’objectiu principal d’aquesta obra és la rehabilitació dels patis, la millora en l’accessibilitat 

del vestíbul i la rehabilitació d’un forjat. Tot i així, durant l’obra han aparegut imprevistos no 

contemplats en projecte que han suposat un afegit en el procés d’execució. L’emplaçament 

de les obres està inclòs al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció individual d’edificis 

urbanísticament considerats nivell D, i per tant en les actuacions previstes a les zones 

comuns s’ha hagut de sumar obres de conservació d’edificis catalogats C. A més a més, per 

aquesta obra s’han demanat els ajuts a la rehabilitació i per tant també s’han hagut de 

sumar petites intervencions no previstes per tal de complir els requisits que aquests 

estableixen.  En conseqüència ens trobem amb dues línies d’intervenció que van lligades en 

tot moment; la primera, per dur a terme tot allò establert en projecte, i la segona per totes 

aquelles indicacions no previstes donades per part del departament de patrimoni i de 

paisatge urbà. Aclarir que seguidament exposaré allò que s’ha executat fins el moment i 

algunes decisions que s’han pres però que encara no s’han dut a terme. 

 

Interior d’un habitatge: 

Deformació del sostre: per solucionar la situació actual i evitar un possible futur 

increment de fletxa de les bigues s’ha intervingut amb dos sistemes diferents, realitzant una 

substitució funcional de les 2 bigues més perjudicades i un reforç estructural en totes les 

bigues restants. Per la substitució funcional s’han col·locat un perfil metàl·lic IPE 270 entre 

l’entrebigat recolzat sobre un angular amb rigiditzadors que transmet la càrrega 

repartidament als murs. La unió entre la biga i l’angular s’ha fet per mitja de soldadura i la de 

l’angular amb els murs per mitjà de perns d’ancoratge col·locats a portell amb injecció de 

resina epoxídica. Paral·lelament al perfil IPE 270 també s’ha col·locat un perfil UPN 160 

ancorat a façana per mitjà de perns col·locats a portell i resina epoxídica. Seguidament si 

han col·locat perpendicularment als anteriors cinc perfils IPE 120 dobles (junts), és a dir un 

Figura 3.20 Estat actual 
coronació pati. 
Despreniments i fissures. 

Figura 3.21 Fissures horitzontals 

als paraments del pati. 

Figura 3.22 Fissura 
horitzontal per l’ancoratge 
de la claraboia. 
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total de 10 perfils IPE 120 que recullen la càrrega de les dues bigues i la transmeten als 

perfils perpendiculars. La raó per la qual s’han hagut de posar dobles bigues IPE 120 ha 

estat per la impossibilitat de posar un perfil més gran (i de més alçada) necessari degut a la 

fletxa de les bigues, que ha limitat l’alçada. El motiu principal per haver col·locat el perfil 

UPN en comptes de fer entrar els perfils IPE 120 al mur de façana ha estat per l’obertura 

existent, per tal de no transmetre una càrrega puntual (d’un perfil IPE 120) a la llinda de 

l’obertura, per prevenció. La biga més gran s’ha hagut de tallar en dos trams i soldar a obra 

per tal de poder-la col·locar, ja que al no estar entrades al mur no hi ha hagut manera de 

col·locar la d’una sola peça. A més a més, degut la seva llargada també s’ha hagut de pujar 

pel celobert i entrar-la a l’interior de l’habitatge per un obertura ja que per l’escala de veïns, 

amb els girs de l’escala, no hi ha cabut.  

Pel que fa al reforç de la resta de les bigues, aquest 

s’ha realitzat per mitjà d’un sistema de tensors. 

Aquest sistema consta de dues platines 

metàl·liques que es col·loquen als extrems de la 

biga i dues barres que funcionen com a tensors a la 

part central, on es produeix el moment màxim i la 

major fletxa. Les platines van ancorades a la biga 

per mitjà de perns d’ancoratge col·locats a portell. 

Aquestes també disposen d’una superfície estriada 

a la cara de contacte amb la biga per poder-se 

clavar a ella quan fletxa, millorant encara més la 

unió. Els tensors van units a les platines per mitjà 

d’un altre sistema de platines i rosques. Aquestes 

feines han estat bastant ràpides, s’han necessitat 

dos dies i mig pels tensors i 5 dies per la col·locació 

de les bigues (veure figura 3.23). 

 

Clivelles: les clivelles de les bigues s’han reparat per tal de massissar-les per mitjà 

d’injecció de resina epoxídica.  

  

Patis interiors: 

Les obres s’han iniciat per la rehabilitació dels patis interiors. En primer lloc s’ha instal·lat un 

pont penjant, com a mitjà auxiliar, a dos dels tres patis per començar les feines. En dos patis 

s’ha treballat més o menys simultàniament, deixant el tercer per quan l’obra estigui més 

avançada i les primeres feines d’un pati estiguin acabades, bàsicament per un motiu de 

recursos en mà d’obra.  

Figura 3.23 Sostre reforçat. Tensors i 

bigues metàl·liques. 
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Despreniment del revestiment per humitats: Segons projecte en els murs del pati 

s’havia d’actuar repicant totes les zones malmeses per humitats, deixant-les ventilar i 

aplicant posteriorment un morter de ciment Sika Mur per permetre més fàcilment i en un 

futur l’evaporació d’aigua retinguda a la paret, i una pintura plàstica com a acabat. Tot i així, 

després de la visita d’un tècnic de paisatge urbà es va haver de canviar la solució per la 

col·locació de tres capes de morter de calç i l’ultima pigmentada amb pigments minerals i de 

tons naturals recuperant l’original, i l’aplicació d’una veladura com a acabat final. Això pujava 

molt el pressupost de l’obra i la propietat es va negar a pagar l’increment d’import que 

suposaven aquestes actuacions. Finalment, el que s’ha executat ha estat el repicat de les 

zones malmeses i l’aplicació de dues capes de morter de ciment i l’ultima de morter de calç 

en dos dels tres patis. En el tercer, encara no s’ha realitzat cap d’aquestes feines. L’última 

capa de morter de calç no està pigmentada. En aquests moments les obres del pati s’han 

hagut de parar perquè ha vingut una empresa restauradora especialitzada anomenada 

CHROMA a fer les cales pertinents per obtenir el color original dels patis, i a partir d’aquí 

s’actuarà segons els seus criteris.  

Previ a l’aplicació de l’acabat es preveu la neteja de tot el pati amb aigua a pressió per mitjà 

d’una màquina Karcher. Però aquestes feines encara no s’han executat i tampoc són 

segures ja que depenen també de les indicacions de l’empresa CHROMA. També es preveu 

el repicat del paviment del pati per a l’execució d’una solera i la col·locació d’una làmina 

impermeable.  

 

Fissures: S’ha realitzat el repicat del revestiment de la zona malmesa i a reparar, i el 

repicat de ceràmica en les zones on es produeixen els ancoratges de l’estructura metàl·lica 

de les claraboies. S’han col·locat grapes d’acer inoxidable amb injecció de morter epoxídic 

de longitud 30, 50 i 100 cm depenent de la fissura, una capa de morter cola, una malla 

“mallatex” i una capa de morter de reparació. En un inici la intenció era reparar-les amb 

integració de material, repicant la zona afectada i introduint el mateix o similar material. 

Aquesta feina s’ha substituït perquè es més complicada i lenta d’executar, sota l’acord de la 

direcció facultativa i el constructor. Es preveu el desmuntatge de les claraboies existents i la 

col·locació de noves a tots els patis. 

 

Instal·lacions: S’ha començat  retirant tot allò obsolet existent als patis com cables 

de telefonia, suports d’aire condicionat i xemeneies. També s’han retirat totes les màquines 

exteriors de clima que després seran instal·lades a una centralització de coberta degut a que 

és una condició indispensable que estableix paisatge urbà. La retirada d’aquestes màquines 

és un procés lent degut al desacord que oposen els propietaris a l’hora de enretirar-los. El 

problema que hi ha amb aquestes màquines és que al desconnectar-les la gran majoria han 
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deixat de funcionar -excepte alguna de la planta àtic ja que està més propera a coberta, a la 

nova centralització-.   

S’ha canviat tota la instal·lació existent d’evacuació d’aigües pluvials i residuals que passa 

pel pati -baixants i en algun cas brancs col·lectors-;  aquesta és la original de la casa essent 

d’acer. La nova instal·lació s’ha posat de PVC. Aquest treball s’ha realitzat en diversos dies, 

però el més ràpid possible per evitar les molèsties que comporta als veïns de la finca. S’ha 

començat executant des de la planta més superior i per trams de planta. En primer lloc s’ha 

avisat als veïns afectats de no utilitzar cap aparell de banys, cuines i safareig que comporti 

evacuació d’aigua o matèria, durant la jornada de treball, però no s’ha tallat el 

subministrament d’aigua. S’han enretirat els baixants per trams a la vegada que s’han anat 

connectant els nous amb el baixant de la xarxa antiga i els brancs col·lectors.  

S’ha col·locat una canal metàl·lica de 60 cm tipus WATEC PERFORADA per passar la nova 

instal·lació de clima i connectar la màquina interior amb l’exterior de coberta. S’ha instal·lat 

una bateria de comptadors d’aigua al pati central i s’han derivat els muntants cap als altres 

dos patis laterals per tal de pujar la instal·lació a cada habitatge; la instal·lació original, i fins 

el moment existent, de la casa estava formada per un tub d’alimentació general que pujava 

fins a coberta i alimentava a 4 dipòsits de 1150 L/unitat, i d’aquests s’alimentaven tots els 

veïns de la finca. Els muntants de la nova instal·lació són de coure. Tot i així, la nova 

instal·lació encara no està en funcionament degut a que Aigües Barcelona necessita els 

contractes d’alta firmats per tots els propietaris per tal de posar-la en funcionament, i encara 

no es tenen tots. Per el moment s’ha fet una instal·lació provisional on es fan servir els 

comptadors però l’aigua no arriba del tub general d’alimentació nou, sinó d’unes mànegues 

connectades a la xarxa dels dipòsits  

Altres actuacions: en un dels patis hi havia dues obertures de planta principal i 

planta primera tapiades per l’interior de l’habitatge amb maó calat i sense revestiment. Les 

indicacions de patrimoni han estat tapiar-les per l’exterior de manera que s’anivelli el 

parament del pati i tapar-les amb les capes d’arrebossat indicades. Aquestes s’han tapiat 

amb peces de súper maó, posteriorment revestit amb les capes de morter de ciment i 

l’ultima de calç.  

 

Vestíbul: 

Actuacions: El vestíbul original disposava de tres alçades diferents al llarg de la 

seva longitud; la primera, immediatament després de la porta d’accés que estava a cota de 

carrer, uns metres més endavant el paviment s’alçava uns 40 cm per mitjà de dos graons, 

donant accés a una petita zona-replà on es troben les entrades als patis. Finalment, a partir 

d’aquesta cota començaven unes escales que salvaven una alçada de 140 cm i que 

donaven accés a l’inici de l’escala de veïns i als ascensors.  
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Fins el moment, s’ha repicat i s’ha enderrocat tot el vestíbul des del seu accés fins la zona i 

cota del replà dels ascensors per baixar-lo a cota de carrer. S’ha col·locat una escala 

provisional metàl·lica per salvar la diferència de nivell actual que hi ha des de la cota de 

carrer (accés vestíbul) fins la zona d’ascensors i escala de veïns. S’ha executat una solera 

de formigó armat  de 10 cm sobre el terreny sense necessitat d’abocar-hi mes terres. Per 

l’execució de la solera s’ha col·locat prèviament un plàstic sobre el terreny per evitar 

pèrdues de formigó. També s’han enretirat les peces de marbre que recobrien fins a una 

alçada d’un metre els murs delimitadors del vestíbul. Aquestes peces segons projecte es 

canviaven per unes noves, però arrel de les indicacions de paisatge urbà seran pulides i 

tornades a col·locar. Actualment, s’estan realitzant també les cales de color dels acabats de 

pintura de pilars i murs per tal de poder recuperar l’original, per indicacions de paisatge urbà. 

Aquest treball l’està duent a terme CHROMA.  

 

Nota: S’inclou reportatge fotogràfic del procés d’intervenció (veure annex 6) i actes de 

seguiment d’obra (veure annex 7). 
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3.3 EDIFICI D’HABITATGES AL CARRER DE N’AROLES 02, BARRI GÒTIC, 

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA. 

Es tracta d’un edifici plurifamiliar cantoner amb dues façanes 

principals exposades a carrer de n’Aroles i Boqueria, dues 

mitgeres i un pati interior; construït l’any 1900 segons dades 

cadastrals. L’edificació consta de sis plantes pis sobre rasant. 

L’estructura general de l’edificació està realitzada amb parets 

de càrrega de ceràmica i forjat unidireccional de biguetes 

d’acer i revoltó ceràmic (veure figures 3.24 i 3.25). 

 

L’edifici està inclòs en un entorn o conjunt protegit amb nivell 

de protecció Catalogat d’interès local. 

 

Agents de l’obra: 

 Promotor: DASULI S.L. 

 Direcció facultativa: Jordi Mateu Macià, Adrià 

Salvador, Marcos Jiménez (en funcions) i Carina 

Roca (ajudant) 

 Constructor:  TECHPIFIRE SYSTEMS S.L. 

 
Proposta d’intervenció: 
 

Aquesta finca es troba desallotjada i buida en aquests 

moments; un promotor l’ha comprada amb l’objectiu de dur a 

terme una rehabilitació i reforma interior per donar-li unes 

condicions bones i poder-hi llogar habitatges. 

El projecte estableix la rehabilitació de les zones comunes de 

l’edifici (vestíbul i pati interior) i façana. Al vestíbul 

s’enderroca el tram d’escala existent i se'n construeix un de nou. Al pati interior s’instal·la un 

ascensor.  

Pel que fa l’interior dels habitatges, es reparen lesions estructurals existents i es realitza una 

nova distribució dels espais. El projecte estableix el mateix programa d’usos que l’existent; la 

planta baixa es destina a un local comercial – que actualment si que està en ús i actiu – i a 

la zona d’accés principal-vestíbul, i de planta principal a planta quarta habitatge. Cada planta 

dóna accés a un únic habitatge, degut a la superfície reduïda de les plantes. (per una major 

comprensió del text veure annex 8). 

 

Figura 3.24 Edifici al carrer 
de n’Aroles 02. Façana.  

Figura 3.25 Carrer de 
n’Aroles. Imatge presa des 
del carrer Boqueria. 
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3.3.1 Coordinació de seguretat 

En aquest projecte a nosaltres se’ns ha encarregat el paper de coordinador de seguretat en 

fase d’execució de les obres. El meu paper en aquesta obra ha estat de curt termini ja que 

he substituït a un tècnic del despatx que porta la coordinació de seguretat durant les seves 

vacances.  

 
En primera instància se m’encarrega fer la meva primera visita en aquesta obra amb la resta 

de direcció facultativa. En aquesta visita com a assistents ens trobem l’arquitecte director del 

projecte i de l’execució d’obres, l’encarregat d’obra de la constructora TECHPIFIRE 

SYSTEMS S.L, el promotor i jo mateixa, com a coordinadora de seguretat.  

 

L’obra ja està començada en el moment que inicio la meva tasca. Com a mitjans auxiliars 

per la realització de l’obra em trobo la bastida del carrer de n’Aroles muntada fins la planta 

quarta, i la bastida del carrer Boqueria en procés de muntatge.  

 

 Ambdues bastides tenen dos espais de treball de 60 cm cadascun amb un petit 

desnivell entre ells. Cada espai de treball està format per dues plataformes metàl·liques 

de 30 cm d’amplada. En la bastida del carrer de n’Aroles els dos espais de treball estan 

instal·lats en mènsula, degut a la poca amplada del carrer; en canvi la bastida del carrer 

Boqueria només disposa d’un espai en mènsula.  

 Els muntants de la bastida en ambdues façanes van protegits des del terra fins a una 

alçada de 1,60 metres aproximadament amb elements de color taronja per evitar danys 

a tercers i de color contrastat per fer-los visibles. 

 Tot i estar anivellada, els peus de la bastida no estan recolzats sobre taulells de fusta 

per tal d’evitar un possible trencament de les peces del terra. 

 No existeixen elements sortints a menys de 2,10 metres. 

 No s’ha habilitat una zona de protecció de 15 cm d’alçada des del terra perquè pugui ser 

detectada pels discapacitats visuals. 

 La bastida disposa d’una xarxa de protecció en tota la seva alçada i d’una lona de 

recollida d’aigües a la part inferior. 

 La bastida disposa d’un sòcol, una barana a 90 cm d’alçada i una barra horitzontal 

intermèdia a totes les plantes.  

(veure figures 3.26 i 3.27) 
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A més a més, la bastida no està muntada correctament en la façana del carrer de n’Aroles, 

segons el meu parè. Es tracta d’un carrer molt estret d’uns 2 metres d’amplada. La bastida 

està muntada de tal manera que existeixen muntants només a una banda de la plataforma 

en la planta baixa arran de la façana de l’edifici, -la resta de plantes està muntada en 

mènsula-, i hauria de disposar d’un pòrtic a planta baixa amb una altra línia de muntants a 

l’altra banda del carrer (veure figures 3.28 i 3.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho comento al constructor i em fa saber que el coordinador de seguretat al que jo 

substitueixo va donar el seu vist i plau al muntatge, i que d’aquesta manera ja està muntada 

correctament. Li faig saber al meu superior – company de feina del coordinador de 

seguretat- i em comenta que com la responsabilitat no es nostre ho deixi corre.  

Figura 3.26 Bastida carrer 
de n’Aroles i Boqueria. 
Elements de protecció. 

Figura 3.27 Bastida carrer 
de n’Aroles amb lona de 
protecció. 

Figura 3.29 Condicionants 
de bastida. Manual de 

bastides. 

Figura 3.28 Bastida carrer de n’Aroles. 
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Comencem la visita per l’interior de l’edifici i estableixo la meva primera visió amb l’obra que 

s’està duent a terme. Al vestíbul s’ha executat un tram d’escala nou canviant la seva posició 

per poder complir les exigències d’accessibilitat actuals i s’ha realitzat un petit estintolament 

en el mur que dóna al pati interior per poder-hi establir l’entrada al nou ascensor que es 

col·locarà. Cal dir que la finca existent no disposa d’ascensor i per tal d’eliminar les barreres 

arquitectòniques i complir l’accessibilitat s’instal·la un a l’interior del pati. A la nova escala 

s’ha habilitat una barana provisional per protegir front el risc de caigudes en alçada. La zona 

de vestíbul es troba prou endreçada tot i el gran acopi de material que hi ha. Aquest acopi 

s’ha realitzat de la següent manera: s’ha habilitat l’acopi de material i maquinaria en la zona 

menys perjudicial pel pas de les persones i per la realització dels treballs; hi ha disposats 

dos pales de fusta amb sacs de morter i maquinaria al terra, endreçada i desconnectada de 

la corrent. 

 

En les plantes tipus una part del sostre està apuntalat mitjançant puntals metàl·lics col·locats 

amb una distància entre ells de dos biguetes. Els puntals, tant en la seva base com 

superiorment, disposen d’un taulell de fusta que transmet les càrregues repartidament i no 

puntualment.  

 

En els sostres s’ha executat un forat de petites dimensions per passar futures instal·lacions 

de sanejament; aquests forats estan protegits front el risc de caiguda en alçada per una 

tanca metàl·lica d’un metre d’alçada. Tot i això no existeix cap sistema de xarxa horitzontal 

que cobreixi el forat i impedeixi la caiguda de material.  

L’acopi de material i d’eines està ben realitzat; l’obra es troba endreçada, els materials i les 

eines estan establerts en diverses zones però sense impedir ni dificultar el pas de persones, 

ni propiciar ensopegades ni caigudes.  

 

L’escala de veïns també està apuntalada parcialment; el replà de l’arrencada de l’escala 

disposa d’un puntal que descansa sobre un petit taulell de fusta. 

 

Al acabar la visita se m’informa que a la propera visita de direcció facultativa s’unirà un 

tècnic de l’Ajuntament de Barcelona per part de Patrimoni Arquitectònic per donar 

indicacions sobre com realitzar la rehabilitació tenint en compte els valors originals de 

l’edificació. Pregunto al promotor el perquè de no haver demanat els ajuts per la rehabilitació 

per tal de subvencionar una part de l’obra. Resulta que el promotor no hi està assabentat i 

és aquí quan el promotor personalment em proposa d’encarregar-me de gestionar la petició 

dels ajuts.  
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3.3.2 Descripció del procés d’execució 

Com he comentat anteriorment, la meva posició en aquesta obra ha estat de coordinadora 

de seguretat en fase d’execució durant un període de temps curt. Tot i així, la meva intenció 

en aquest apartat és expressar tot allò tècnic que he tingut la oportunitat de veure durant les 

visites amb la direcció facultativa.  

 

 A planta baixa, a la zona del vestíbul s’ha realitzat un nou tram d’escala de formigó 

armat, amb l‘arrencada dels dos primers graons d’obra (veure figures 3.30 i 3.31). 

 

 També s’ha realitzat un estintolament en el mur que dóna al pati interior per poder-hi 

establir l’entrada al nou ascensor que es col·locarà. L’estintolament de 90 cm d’amplada 

s’ha executat en un mur de maó massís de 15 cm de gruix amb un perfil metàl·lic entrat 

a la fàbrica uns 20 cm per banda (veure figura 3.32). 

 
 El pati original no arribava fins planta baixa, sinó que arrencava des de la planta 

principal i per tant, s’ha enderrocat el forjat del pati original per tal de baixar-lo fins a 

planta baixa i poder realitzar la instal·lació de l’ascensor (veure figura 3.33). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32 Estintolament. 

Figura 3.33 Estat actual pati interior. 

Forjat enderrocat. 

Figura 3.31 Escales 
de formigó. 

Figura 3.30 Inici d’escala. Graons 
ceràmics. 
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A la resta de plantes l’estructura de forjat està parcialment protegida contra el foc amb 

projectat de pintura (veure figura 3.34). S’ha executat una capa de compressió o planche de 

tot el forjat per tal de repartir les càrregues més uniformement. A una zona del forjat s’ha 

enderrocat part d’aquest degut al mal estat de les peces d’entrebigat i s’han ancorat als 

murs perimetrals uns rodons corrugats amb morter epoxídic per connectar i solapar el nou 

tram de forjat amb l’existent (veure figures 3.35 i 3.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als murs de façana i mitgera existeixen diverses esquerdes, de longitud i gruix important. La 

gran majoria parteixen del recolzament de les biguetes i es repeteixen a cada planta (veure 

figura 3.37). En les esquerdes verticals de longitud considerable s’ha actuat mitjançant la 

col·locació de grapes d’acer reomplertes de morter, amb una distància entre elles de 50 cm 

aproximadament (veure figura 3.38). En les esquerdes de menys longitud i de gruix important 

s’ha fet una substitució de material; s’ha repicat el maó massís al voltant de l’esquerda i 

s’han col·locat nous maons calats tipus gero arrebossats de morter. Aquesta actuació també 

s’ha dut a terme en les esquerdes verticals de longitud important –mencionades 

anteriorment-, just en el recolzament de les biguetes. Les esquerdes s’han reomplert de 

morter (veure figures 3.39 i 3.40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34 Projectat de 

pintura contra el foc al sostre. 

Figura 3.35 Zona del forjat 

enderrocada. 

Figura 3.36 Rodons per rebre 

el nou forjat. 

Figura 3.37 Esquerdes 
originades al recolzament de la 
bigueta. 

Figura 3.39 Reparació 
d’esquerda amb integració de 
material tipus gero. 

Figura 3.38 Estat 
actual pati interior. 

Forjat enderrocat. 
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També s’ha executat de nou un tram de mur de càrrega amb una obertura de 85 cm; aquest 

s’ha aixecat amb maó calat tipus gero i s’ha col·locat un perfil metàl·lic per la llinda de 

l’obertura, recolzat en els seus extrems sobre dos daus de formigó massissos per 

homogeneïtzar les càrregues puntuals que transmet la llinda (veure figura 3.41). 

S’han realitzat diverses regates en els murs pel pas d’instal·lacions que posteriorment s’han 

reomplert amb morter de ciment. 

3.3.3 Gestió dels ajuts a la rehabilitació 

És condició indispensable que per poder optar als ajuts, aquests es demanin abans de 

començar les obres. Aquestes obres ja estan començades però em reuneixo amb un tècnic 

de l’oficina d’habitatge de Ciutat Vella per comentar-li la situació.  Informo que les obres 

interiors han començat però pel que fa a les obres no estructurals ( façana, mitgera, coberta, 

escala), d’accessibilitat (instal·lació d’ascensor) i d’instal·lacions ( aigua, electricitat, i 

sanejament ) encara no s’ha realitzat cap feina, tot i que els mitjans auxiliars ja estan 

muntats.   

 

Per demanar les subvencions em demanen els següents documents: 

Impresos normalitzats: 

 Sol·licitud d’inscripció d’informe tècnic 

 Declaració responsable 

 Full resum del cost de les obre segons pressupost presentat 

 Autorització de les persones propietàries i acord de la reunió 

Documentació acreditativa: 

 Fotocòpia DNI sol·licitant 

 Fotocòpia document acreditatiu de la propietat: Nota simple  

Documentació tècnica: 

 Pressupost aprovat de les obres 

Figura 3.40 Reparació d’esquerda amb 
integració de material i grapes. 

Figura 3.41 Esquerdes 
originades al recolzament 
de la bigueta. 
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 Assumeix de la direcció d’obra signat pel tècnic competent 

 ITE visat + CEEE + Informe d’Accessibilitat 

 Fotografies dels elements objecte d’actuació 

 

Un cop entregada tota la documentació s’establirà una visita d’obres amb un tècnic del 

departament de paisatge urbà per tal que analitzi l’estat original de l’edifici, doni indicacions 

per tal de recuperar-lo i requisits per poder optar als ajuts. 

Informo al promotor, a l’arquitecte i a l’encarregat d’obra que és convenient que les obres es 

parin fins la visita del tècnic de paisatge urbà per tal de tenir més possibilitats en poder optar 

a les subvencions que es demanen. Tant el constructor com el promotor mostren un 

desacord en parar l’obra ja que tampoc es sap quant de temps trigaria en fer-se la visita amb 

el tècnic de paisatge urbà. Tot i així el promotor vol optar a les subvencions però no vol 

parar l’obra així que li proposo no avançar amb les obres de la façana, ni de les 

instal·lacions, sinó que es treballi només en la reparació de lesions, fent-li entendre que en 

tot allò que s’hagin començat les obres no es podrà optar als ajuts.  

En primer lloc realitzo una altra visita a l’edifici junt amb el meu superior per analitzar els 

espais, i les lesions existents de l’edifici per poder realitzar els posteriors informes 

d’accessibilitat i d’inspecció tècnica. Al ser un edifici objecte d’obra hi ha problemes a l’hora 

d’enfocar la ITE, ja que existeixen moltes lesions que s’han de reparar però estan en fase 

d’execució.  

Paral·lelament, reuneixo part dels impresos normalitzats necessaris i el pressupost general 

de l’obra per poder entregar-ho a l’oficina d’habitatge. A l’oficina d’habitatge em comenten 

que el pressupost de l’obra s’ha d’entregar desglossat per capítols segons cada tipus d’obra 

i que per tant no puc entrar la informació.  

El pressupost s’ha de desglossar d’aquesta manera perquè cada tipus d’obra té un 

percentatge d’ajut diferent. Els ajuts existents es donen segons els següents capítols: 

 Rehabilitació d’interiors d’habitatges 

 Rehabilitació amb mesures d’estalvi energètic 

 Rehabilitació amb mesures parcials d’estalvi energètic 

 Accessibilitat 

 Patologies estructurals 

 Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns 

 Ajuts específics 

A més a més, degut a que l’edifici és d’un únic propietari s’ha d’adjuntar un altre document 

anomenat “declaració responsable d’ocupació dels habitatges”. 
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En aquest document es declara que tots els habitatges estan ocupats i destinats a 

residència habitual i permanent. Com aquest edifici està buit es demana que el 75% dels 

habitatges estiguin, prèviament a la sol·licitud dels ajuts, amb un contracte de lloguer, 

presentant els pertinents contractes per acreditar els lloguers. Si el propietari no 

aconsegueix llogar el 75%, aquest percentatge d’habitatges es posarà a disposició de la 

Borsa de Lloguer Social de Barcelona, amb les condicions que aquesta fixi i durant el 

període de temps que estableix la llei d’arrendaments urbans (1-5 anys). 

Finalment, i per tal de gestionar la visita amb el tècnic de paisatge urbà i no retardar el 

procés de l’obra entrego a l’oficina d’habitatge la informació de la qual disposo: 

 Sol·licitud d’inscripció d’informe tècnic 

 Declaració responsable d’ajuts a la rehabilitació 

 Declaració responsable d’ocupació dels habitatges 

 Full resum del cost de les obres segons pressupost presentat 

 Autorització de les persones propietàries 

 Pressupost aprovat obres 

 ITE + CEEE + Informe d’accessibilitat 

A falta de: 

 Fotocòpia DNI sol·licitant 

 Escriptures 

 Assumeix de la direcció d’obra 

Amb aquesta documentació entregada ja s’estableix la visita amb el tècnic de paisatge urbà, 

podent aportar la documentació restant més endavant (veure annex 9). 

3.3.4 Visites amb tècnics de l’administració 

 
En el transcurs d’aquesta obra he passat diverses experiències i de la que he aprés a 

diferents nivells. Degut a l’emplaçament de l’edifici situat en un entorn catalogat i a la 

demanda del ajuts, he tingut l’ oportunitat d’establir el primer contacte amb dos tècnics de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

Visita amb un tècnic de patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona 

La segona visita de direcció facultativa (17.12.2015)  s’incorpora el tècnic de l’ajuntament 

per part del departament de patrimoni arquitectònic, el senyor Fernando Iglesias.  

La visita comença a planta baixa, on ens trobem amb la nova escala executada; el Sr. 

Iglesias comenta que la posició de la nova escala no permetrà el pas reglamentari -segons 

paràmetres normatius- fins l’ascensor, ja que ara existeix un pas molt just i se li ha de sumar 

el revestiment i l’aplacat que portarà que ja reduirà uns 5 cm més el pas actual, i que tal i 

com està executada no és el que s’havia establert en el projecte visat.  



                                    Pràcticum en rehabilitació al gabinet tècnic M314 Arquitectura 43 

Seguidament passem a analitzar la façana, que és el punt més important a l’hora de 

rehabilitar aquest edifici segons el punt de vista de patrimoni. A la cornisa està previst 

repicar l’acabat superior de rajola ceràmica, que es troba malmès per humitats, i tornar a 

posar un acabat de rajola de borda. Les indicacions del Sr. Iglesias són posar una xapa de 

zinc en comptes de l’acabat ceràmic, ja que és molt resistent als agents atmosfèrics i a la 

corrosió, fàcil de col·locar i evitarà futures filtracions d’aigua a la cornisa existent. I com a 

punt molt important, no serà visible des del carrer i per tant no alterarà l’aspecte original de 

la façana, però si en millorarà el comportament d’un element sense cap perjudici 

estèticament. La façana es troba en un estat envellit, de poc manteniment i amb algunes 

zones reparades amb materials que trenquen el valor documental i significatiu de la façana. 

El primer que demana el Sr. Iglesias és aigua en un pot que es pugui polvoritzar per poder 

realitzar una cala i obtenir el color original de la façana. Aplicant l’aigua sobre el revestiment 

de la façana s’obté el to de color original. També s’observen micro fissures del revestiment 

de morter de calç – micro craquelat – que es forma al carbonatar-se la calç. És molt 

important i condició indispensable en l’execució de les obres recuperar el color original de la 

façana. També dóna instrucció per eliminar totes les reparacions existents amb morter de 

ciment, i realitzar-les amb morter de calç hidràulica; s’aplicaran tres capes de morter de calç, 

la primera que és la d’adherència al suport i s’ha de deixar amb superfície rugosa per 

afavorir l’adherència de la segona capa, la segona capa és la de regularització del 

revestiment, i la tercera que és la d’acabat i la decorativa. A més a més, en les zones on 

s’hagi de repicar l’antic morter i revestir de nou amb el morter de calç, s’haurà de recuperar 

la textura de l’acabat original. El Sr. Iglesias demana que la restauració de la façana la dugui 

a terme algú especialitzat, i no el constructor de l’obra, doncs proposa contractar a un 

restaurador amb experiència. 

 

Per les baranes de ferro dels balcons les indicacions són passivar-les amb “owatrol oil”, que 

és un excel·lent antiòxid a la vegada que deixa una textura perfecta.  

Per eliminar les crostes negres de la pedra es farà amb un netejador anomenat AB57 

(compost), que ho estova i es treu amb una “lija de cinta”.  

 

Algunes obertures de la façana disposen de planxes de fibrociment, a mode de tendal, que 

s’hauran de treure, ja que no són elements originals de la construcció. Per manipular 

aquestes planxes s’haurà de contractar a un equip especialitzat degut a la perillositat per la 

salut d’aquest material. 

 

Finalment, s’indica que la façana haurà de netejar-se amb aigua i sabó, i a la part més baixa 

amb desgreixadors.   
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Visita amb un tècnic de paisatge urbà de l’Ajuntament de Barcelona 

El dia 24 de de desembre té lloc la reunió entre la direcció facultativa i una tècnica del 

departament de paisatge urbà, l’Anna Becerra.  

La visita amb la Sra. Becerra és ràpida i concisa, doncs ella ja ve informada per un informe 

que el Sr. Iglesias ha realitzat posterior a la seva visita, i tot allò en el que s’ha de fixar és 

pràcticament el mateix.  

La visita comença al vestíbul de la finca i es fixa en que les obres estan més evolucionades 

del que havia entès; a més de l’escala nova, també s’ha realitzat part de la instal·lació de 

sanejament que passa pel sostre del vestíbul. Pel que fa a l’acabat de pintura dels murs 

d’aquesta zona indica que s’hauria de fer una cala per veure si sota la capa de pintura actual 

existeix una pintura original de l’època; si és així s’ha de restaurar/recuperar o refer-la. A les 

plantes pis es fixa en petites reparacions que ja s’han dut a terme i en l’apuntalament que ja 

està realitzat. Tot i que abans de començar la visita ja ha remarcat que la situació d’aquesta 

obra ( demanar els ajuts un cop ja s’han iniciat les obres ) és anormal, informa que les obres 

realment estan avançades i que els ajuts referents a supressió de barreres arquitectòniques, 

instal·lacions i estructura vertical i horitzontal  es perdran. Pel que fa a la façana no es 

realitza cap cala i tampoc comenta res de nou, sinó que expressa seguir les instruccions que 

va donar el Sr. Iglesias el dia de la visita. Tot i així, de la façana, també comenta que encara 

que les obres referents a aquesta part no s’hagin iniciat, la bastida ja està muntada i és un 

mitjà auxiliar associat a façana. En general es mostra reticent pel que fa als ajuts de l’obra, 

tot i que el promotor insisteix. Aleshores la Sra. Becerra proposa intervenir a la façana, 

mitgeres i coberta sumant aspectes de sostenibilitat i eficiència energètica, intervenció que 

no s’ha previst en projecte. De cara al promotor pot ser un punt positiu, ja que el seu interès 

primordial és optar als ajuts, i actuar amb aquests aspectes el pot ajudar a obtenir-los; de 

cara a nosaltres, els tècnics, i a tercers (tothom), és essencial – segons el meu punt de 

vista-. El fet de posar unes fusteries de fusta, recurs natural renovable que redueix l’impacte 

ambiental en el seu procés de fabricació, amb el que estalviem recursos no renovables i 

amb el que es pot aconseguir paràmetres de transmitància tèrmica baixos, i amb les que 

retornem a la façana l’aspecte original, i la col·locació d’aïllant tèrmic als murs exteriors i a 

coberta amb el que s’aconsegueix un millor confort interior i una reducció de demanda en 

instal·lacions de clima, són millores que hem de conèixer, posar-les en pràctica i transmetre-

les com a tècnics que som– i en conseqüència i generalment més conscients-. Sempre 

complint les exigències bàsiques que dóna el CTE en termes de transmitància tèrmica. 

Pel que fa al pati interior també proposa actuacions que no s’han previst a projecte. En 

aquesta zona també s’ha de recuperar l’originalitat de la construcció, repicant totes les 

zones existents reparades amb morter de ciment i revestir-les amb les tres capes de morter 
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de calç. Com a acabat se li aplicarà una pintura al silicat, que és natural i ecològica, 

transpirable i no emeten olors desagradables i perjudicials per la salut.  

 

Al acabar la visita la Sra. Becerra ens comunica que redactarà un informe que intentarà tenir 

pel dia 11 de Gener, degut a la pressa que corre l’obra per no perjudicar en l’inici de treballs 

previstos i retardar el procés d’execució per tot el que comporta.  

 

3.3.5 Consideracions a partir de l’experiència a l’obra 

D’aquesta obra i de les visites realitzades he après a diferents nivells diversos aspectes que 

m’han fet reflexionar sobre la importància de la gestió del projecte tècnic, el procés 

constructiu i els criteris d’intervenció i tècniques de restauració en edificis patrimonials. 

 

Per una banda, les visites amb els tècnics de patrimoni i paisatge urbà a les qual he assistit 

m’han aportat una sèrie de coneixements tècnics i constructius que m’han fet evolucionar 

com a tècnica. D’ells he après a posar en valor l’edifici i tot allò que el crea, i per tant a 

començar a entendre i visualitzar la rehabilitació molt més enllà d’allò que s’ha de reparar 

perquè continuï en peu i es pugui habitar.  

 

La gran majoria d’actuacions destinades a reparacions han anat lligades i justificades en tot 

moment a re valoritzar l’originalitat de l’edifici, i per tant, les tècniques constructives i 

decoratives d’una altra època, mai perjudicant a una solució correcte. I sempre de la ma i 

adaptant-les a la vegada a les exigències actuals de seguretat i habitabilitat. No solament he 

après allò que s’ha explicat i reflexionat a les visites, sinó que arran de tot això se m’ha 

generat un gran interès i una inquietud per entendre les tècniques passades. He buscat 

materials i tècniques tradicionals que avui en dia no utilitzem per entendre el seu perquè, i el 

perquè de no utilitzar-les actualment. I això ha estat un aprenentatge més i molt gran.   

 

Cal dir que aquesta obra ha comportat molts problemes fins al punt que l’arquitecte ha 

presentat la seva renuncia i l’obra s’ha parat. Segons el meu punt de vista, el principal 

problema ha estat el poc anàlisis que s’ha dut a terme de l’edifici, previ a la realització del 

projecte. En primer lloc no s’ha analitzat històricament i per tant no s’ha acabat d’entendre el 

seu comportament; cada edifici està construït d’una manera determinada en una època 

determinada que el defineix i estableix la manera d’intervenir. No s’ha analitzat com un tot, ni 

tampoc s’ha aconseguit analitzar de lo general al detall. Tot això ha comportat un 

enfocament poc adequat en la manera de rehabilitar l’obra i de les solucions proposades.  
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Segons les solucions proposades i algunes ja executades he comprès que no s’ha dut a 

terme una prediagnosi -primera aproximació a l’edifici- ni s’ha obtingut un diagnòstic final. En 

conseqüència, certes lesions s’han “reparat” sense entendre, i per tant sense intervenir, en 

la causa directa que les provoca. Així doncs, s’ha reparat la lesió, però no la causa, fet que 

comportarà l’aparició de la lesió altra vegada sense haver solucionat el problema d’arrel. 

 

De tot això expressat anteriorment, també n’he après. És per aquest motiu que ara puc fer 

una reflexió constructiva i no a mode de crítica.   

Finalment, vull reflectir en aquest apartat algunes aportacions tècniques sobre les solucions 

constructives executades en l’obra; 

En l’estintolament executat a planta baixa recomano l’execució d’un dau de formigó armat  a 

cada extrem de l’estintolament, per tal de recolzar el perfil, absorbir i homogeneïtzar les 

càrregues que transmet al mur i evitar que la biga trenqui la fàbrica. 

 

Pel que fa a la reparació de les esquerdes opino que la solució emprada no és la més 

correcte. Aquestes esquerdes han aparegut arrel d’una causa que en aquests moments es 

desconeix i la seva reparació no soluciona el problema. En primer lloc s’haurien de col·locar 

testimonis de guix sobre el suport per tal de saber si es tracta d’esquerdes actives o 

passives, i si són actives a quina velocitat augmenten. Paral·lelament s’hauria d’estudiar 

l’origen d’aquesta lesió i actuar-ne. Solucionada la causa es podrien col·locar les grapes a 

les esquerdes, ara passives, per restituir la continuïtat de l’element. Aquesta solució no s’ha 

d’adoptar en esquerdes actives, ja que les grapes no són un sistema de reforç, i provocaria 

que s’obri una altra esquerda en una altra zona per l’alliberament de tensions.  Segons el 

meu punt de vista la longitud de les grapes existents és una mica justa; recomano que la 

longitud d’aquestes estigui compresa entre els 60 i 100 cm, passant diversos maons, i 

ancorades a les juntes de morter.  

En comptes d’utilitzar grapes també es podria dur a terme una reintegració de material, 

col·locant el mateix material o un de semblant en el lloc de l’esquerda. El material ha de tenir 

unes característiques mecàniques de resistència i deformació molt semblants al material 

original perquè el conjunt es comporti de la mateixa manera.  

 

El nou mur de càrrega que s’ha aixecat ha d’anar connectat a la fàbrica existent per mitjà 

d’unes barres corrugades d’acer.  

El nou tram de forjat que s’ha preparat per la seva execució disposa d’uns connectors que 

sobresurten del mur  i que es lliguen amb uns altres que estan soldats a la bigueta existent, 

per tal de formigonar posteriorment. Una altra solució que es podria emprar seria la 

col·locació d’un perfil metàl·lic arran del mur, un entrebigat ceràmic i l’execució d’una capa 
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de compressió ben connectada a l’existent per tal d’assegurar el repartiment de càrregues i 

el treball conjunt de tot el forjat. També es podria executar sense la necessitat de cap perfil, 

simplement formant un revoltó ceràmic recolzat a la bigueta existent i al mur per l’altra 

banda. Posteriorment caldria executar la capa de compressió.  

Finalment, com a petita aportació sobre l’apuntalament realitzat d’una part del sostre, 

recomanaria la col·locació d’una altra línia de puntals, idèntica a l’executada, però a l’altre 

extrem del forjat, per tal d’aconseguir una major seguretat pel que fa a possibles vibracions i 

inestabilitat del sostre en el moment d’enderrocar envans.  
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3.4 EDIFICI D’HABITATGES AL CARRER DE BOQUERIA 31, BARRI GÒTIC, 

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA. 

Es tracta d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 

dues façanes exposades als carrers de Boqueria i 

carrer dels Cecs de la Boqueria, dues mitgeres i dos 

patis interiors; construït l’any 1910 segons dades 

cadastrals. L’edificació consta de sis plantes pis sobre 

rasant. L’estructura general de l’edificació està 

realitzada amb parets de càrrega de ceràmica i forjat 

unidireccional de biguetes de fusta i revoltó ceràmic 

(veure figura 3.42). 

 

Agents de l’obra: 

 Promotor: DASULI S.L. 

 Direcció facultativa: Jordi Mateu Macià, Adrià 

Salvador, Marcos Jiménez (en funcions) i Carina 

Roca (ajudant) 

 Constructor:  TECHPIFIRE SYSTEMS S.L. 

 

Proposta d’intervenció: 

L’actuació prevista en aquesta finca està focalitzada a l’interior d’un habitatge de la planta 

principal, que consisteix en realitzar un reforç estructural al forjat. 

 

La planta de l’habitatge objecte d’obra té una superfície de 50 m2 aproximadament; aquesta 

és la superfície d’actuació. L’habitatge està actualment buit però la resta de l’ed ifici està 

parcialment habitat. El projecte estableix un reforç estructural del sostre degut a la 

deformació -fletxa- existent de les bigues de fusta. Aquesta substitució es farà mitjançant la 

col·locació de perfils metàl·lics (per una major comprensió del text veure annex 10). 

3.4.1 Coordinació de seguretat 

En aquest projecte a nosaltres se’ns ha encarregat la feina de coordinador de seguretat en 

fase d’execució de les obres. La meva feina en aquesta obra ha estat de curt termini ja que 

he substituït a un tècnic del despatx que porta la coordinació de seguretat durant les seves 

vacances. Tant l’arquitecte, el constructor com el promotor d’aquesta obra són els mateixos 

que en l’obra del carrer de n’Aroles, explicada anteriorment. 

 

Figura 3.42 Edifici al carrer de 
Boqueria 31. Façana. 
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La primera visita d’obra la realitzo sense cap dels meus superiors. Com a assistents ens 

trobem l’arquitecte director del projecte i d’execució de les obres, l’encarregat d’obra de la 

constructora TECHPIFIRE SYSTEMS S.L, i jo, com a coordinadora de seguretat.  

 

El forjat objecte d’actuació es troba apuntalat; 

l’apuntalament s’ha realitzat mitjançant una línia de 

puntals metàl·lics que descansen sobre un taulell 

de fusta per transmetre les càrregues repartidament 

i no puntualment al sostre inferior; el taulell de fusta 

també s’ha disposat superiorment per recollir tota la 

càrrega del sostre, ja que no estan totes les bigues 

apuntalades. La línia de puntals s’ha col·locat a la 

zona de les bigues on el seu moment flector positiu 

és màxim, i amb una distància entre ells variable 

(veure figura 3.43). 

Demano a l’arquitecte de veure l’apuntalament dels dos sostres inferiors (planta baixa i 

planta entresol) i m’informa que no estan apuntalats. Aleshores demano veure els sostres 

d’aquestes plantes per tal de comprovar en quin estat es troben i si realment caldria 

apuntalar-los, i és aquí quan l’arquitecte m’informa que no ha accedit mai a aquests espais. 

La justificació que se’m dóna per no haver comprovat l’estat dels sostres inferiors 

prèviament a l’apuntalament és que la planta baixa està ocupada per un comerç en 

funcionament i a més a més el sostre no és visible per un cel ras de cartró guix, la planta 

entresol està buida. Recomano una cala immediata al sostre del local comercial i una visita a 

la planta entresol per tal de fer les comprovacions pertinents, i si és necessari, 

l’apuntalament d’aquests sostres, i ho deixo reflectit en el llibre d’incidències.  

Per altra banda, s’ha realitzat l’acopi de 8 noves 

bigues d’acer de la manera més còmode per la 

seva posterior execució. S’han disposat dos dels 

perfils metàl·lics recolzats al terra en el sentit 

perpendicular de les biguetes i en els perímetres de 

l’espai, i la resta de perfils recolzats sobre aquests i 

sobre el mateix llistó de fusta on descansen els 

puntals, en la direcció de les biguetes. D’aquesta 

manera és distribueix la sobrecàrrega que 

transmeten els perfils més uniformement, i es facilita 

la posterior alçada de les  bigues (veure figura 3.44). 

Figura 3.43 Apuntalament del sostre. 

Figura 3.44 Acopi de les bigues 
metàl·liques. 
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En general l’obra es troba desendreçada; no hi ha establerta cap zona d’aplec per material 

ni maquinària, sinó que aquests es troben dispersos pel terra propiciant ensopegades, 

caigudes i cops. Les eines elèctriques es troben endollades a la corrent tot i que no siguin 

necessàries en aquest moment (veure figures 3.45, 3.46 i 3.47). 

 

 

 

 

 

 

Realitzo un parell de visites més en les que l’obra no ha avançat pràcticament degut a 

canvis constants per part de l’arquitecte en la solució de la intervenció, i per la falta de 

maquinària necessària per alçar les bigues i col·locar-les. Les plantes inferiors no s’han 

apuntalat i tampoc s’han revisat els sostres per comprovar el seu estat, fet que redacto al 

llibre d’incidències.  

 

A la tercera visita d’obra ja s’ha realitzat la substitució funcional de tot el forjat. 

Una gran part del forjat encara no s’ha descarregat; gairebé totes les bigues de fusta estan 

apuntalades individualment, però els puntals no disposen del taulell de fusta inferior per 

evitar transmetre les càrregues puntualment al sostre inferior. En una petita part del forjat les 

bigues de fusta no estan apuntalades, sinó que l’apuntalament està realitzat en la biga 

d’acer a la qual es recolzen. Aquests puntals s’han disposat per l’execució de la biga d’acer, 

que s’acaba de realitzar.  

 

Un dels operaris està acabant de soldar els perfils a les 

plaques d’ancoratge utilitzant els EPI’s necessaris 

corresponents a la tasca (veure figura 3.48);  

 Màscara de protecció al enlluernament i a les espurnes 

 Guants de protecció 

 Mànigues de protecció a les espurnes 

 Vestimenta correcta que cobreix totes les parts del 

cos; pantalons llargs i jersei gruixut de màniga llarga.  

 Botes d’obra 

Figura 3.45 Material dispers 
per la zona de treball.  

Figura 3.46 Estat general. 
Maquinaria endollada  

Figura 3.47 Acopi malament 
realitzat.  

Figura 3.48 Operari amb 
els EPI’s per soldar.  



                                    Pràcticum en rehabilitació al gabinet tècnic M314 Arquitectura 51 

3.4.2 Descripció del procés d’execució 

Com he comentat anteriorment, la meva posició en aquesta obra ha estat de coordinadora 

de seguretat en fase d’execució durant un període de temps curt. Tot i així, la meva intenció 

en aquest apartat és expressar tot allò tècnic que he tingut la oportunitat de veure durant les 

visites amb la direcció facultativa. 

 

El projecte d’obra estableix la substitució funcional del forjat existent de biguetes de fusta 

mitjançant la col·locació de 5 perfils metàl·lics tipus HEB 200, essent les bigues principals 

que transmeten la càrrega del forjat als murs de càrrega de maó massís. Aquests perfils 

reben la càrrega del forjat per mitjà d’altres bigues d’acer HEB 120. 

 

Prèviament a la seva col·locació, tots els perfils s’han hagut de tallar a obra mitjançant una 

radial ja que aquests han vingut de taller amb una longitud superior a la necessària, per un 

error de projecte.  

 

S’han ancorat als murs de càrrega de façana i mitgera plaques d’ancoratge d’acer de 40x30 

cm, mitjançant 4 tacs expansius HILTY d’acer galvanitzat per rebre la posterior biga y 

transmetre la càrrega als murs. Aquestes plaques s’han ancorat a l’espai d’entrebigat 

segons la posició de la posterior biga (veure figures 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54). 

 

S’han alçat les bigues principals per la seva col·locació mitjançant un gat hidràulic. S’han 

soldat a les plaques d’ancoratge de manera que tot el perímetre de l’anima queda soldat a la 

placa i les ales amb dos punts de soldadura. Aquestes bigues són les que recullen tota la 

càrrega del forjat i la transmeten als murs. Els perfils s’han col·locat a l’espai d’entrebigat per 

tal de no perdre gaire alçada lliure a l’habitatge. 

 

Posteriorment s’han alçat les bigues secundàries tipus HEB 120 i s’han soldat a les ànimes 

de les bigues principals. En aquestes bigues es recolzen i descarreguen les biguetes de 

fusta, que a la vegada transmeten la càrrega a les bigues principals. Aquestes bigues són 

d’un perfil més petit degut a que la superfície de forjat que recullen, i per tant la càrrega que 

reben, és inferior (veure figures 3.55 i 3.56). 

 

Finalment, degut a la diferent fletxa de les biguetes de fusta, s’han hagut de col·locar falques 

de contacte de fusta entre aquestes i les HEB 120 per tal d’assegurar un bon recolzament i 

transmissió de càrregues. 
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Figura 3.51 Plaques 
d’ancoratge a façana 
preparades per rebre les 
bigues.  

Figura 3.49 Operari col·locant les 
plaques d’ancoratge. 

Figura 3.50 Plaques 
d’ancoratge a mitgera 
preparades per rebre les 
bigues.  

Figura 3.52 Plaques 
d’ancoratge de 40x30 cm. 

Figura 3.53 Tacs Hilty. Figura 3.54 Placa d’ancoratge 
amb els tacs col·locats. 

Figura 3.55 Reforç estructural del sostre per mitjà de HEB 
200 i HEB 120. 

Figura 3.56 Reforç 
estructural. Dos HEB 200 i 
una HEB 120. 
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3.4.3 Consideracions a partir de l’experiència a l’obra 

 
Aquesta obra ha estat una oportunitat interessant per aprendre a un altre nivell i amb més 

autonomia. En la meva primera visita d’obra, l’arquitecte em va explicar la intervenció que es 

faria en el forjat per tal d’evitar una deformació més gran de les biguetes. En un principi em 

va sobtar la intervenció que s’anava a executar per l’aparença que tenien les biguetes. 

Segons el meu punt de vista el forjat no semblava que estigués tan greu com per intervenir 

d’aquesta manera. Però realment jo mai havia presenciat una intervenció similar i tampoc 

m’imaginava el que suposaria a simple vista la col·locació d’unes HEB 200.  

 

Una vegada executat el reforç, al veure tots els perfils metàl·lics col·locats em va sorprendre 

i em va fer dubtar encara més que la solució emprada fos la més correcta.  

Em costava creure que per la superfície del forjat i la llum de les biguetes es necessites tal 

intervenció per solucionar-ho. Arrel de tots aquests dubtes i pensaments vaig decidir 

realitzar uns càlculs que em verifiquessin -en certa manera- si la solució emprada era 

necessària. És aquí quan em refereixo a un aprenentatge més autònom i a un altra nivell. 

 

Seguidament exposo de manera resumida els càlculs realitzats i els resultats obtinguts i per 

acabar una proposta d’intervenció diferent a l’executada. Els càlculs els he realitzat seguint 

la normativa CTE DB-SE, CTE DB-SE-M, CTE DB SI i NRE-AEOR 93. 

Càlcul i comprovació de forjat (veure càlculs realitzats a l’annex 11). 

 
Informació de la que disposo (utilitzada per l’arquitecte): 

 Bigueta de fusta de 24x14 cm de dimensions. (Tot i que no s’ha realitzat cap cala per 

assegurar-ho) 

 Intereix de 50 cm 

 Llum de 564 cm 

 Ús edifici (plantes superiors): Residencial. Sense canvis d’us des del seu origen. 

(Segons arxiu contemporani) 

 Forjat enguixat 

 

1. En primer lloc he establert un pes propi del sostre segons normativa NRE-AEOR 93, 

tenint en compte les característiques d’aquest i la informació donada per l’arquitecte. 

El sostre triat és l’unidireccional amb biguetes de fusta i revoltó ceràmic, amb doble 

capa de rajola ceràmica i biguetes de 24x14 cm de dimensions. No s’ha pogut 

calcular a cubicatge per la manca d’informació necessària. 
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2. He calculat l’estat de càrregues -pes propi, paviment, ús i envans-, simplificant els 

valors d’aquestes càrregues i sobrecàrregues segons normativa NRE-AEOR 93, i les 

he majorat amb els seus respectius coeficients de seguretat corresponents al tipus 

de determinació. 

 
ELS (ESTATS LÍMIT DE SERVEI): A partir de la informació extreta anteriorment he calculat 

l’estat límit de servei relatiu a la deformació de les biguetes. En primer lloc he obtingut els 

valors de les següents deformacions: 

 Deformació instantània de càrregues permanents 

 Deformació diferida de càrregues permanents 

 Deformació instantània de càrregues variables 

 Deformació quasi permanent final de càrregues variables 

I he realitzat les combinacions pertinents per obtenir els valors de: 

 Deformació per integritat 

 Confort 

 Aparença 

Aquests tres valors de fletxa obtinguts els he comparat amb els valors de fletxa admissible 

establerts per la normativa CTE DB SE i com a resultat he obtingut que tant la integritat de 

l’element com l’aparença de l’obra no compleixen.  

 

ELU (ESTATS LÍMIT ÚLTIMS): Seguidament he procedit a comprovar la seguretat en front 

els ELU, a flexió simple i tallant, per assegurar que la tensió màxima sigui inferior a la 

resistència de càlcul. 

 Per comprovació de la seguretat a flexió he realitzat dues hipòtesis degut a que la 

tensió admissible varia segons la durada establerta de les accions; la primera tenint 

en compte solament les càrregues permanents, i la segona combinant les càrregues 

permanents amb variables.  

Els resultats obtinguts han estat favorables en ambdós casos de tensions. 

 

RF: Finalment, he comprovat el forjat en front l’estabilitat al foc. Per fer aquesta comprovació 

he tingut en compte el revestiment de guix que cobreix el sostre. En primer lloc he calculat la 

secció reduïda de l’element; he establert dos profunditats carbonitzades diferents de 

l’element, tenint en compte el temps d’inici de la carbonatació de l’element  segons el temps 

de fallida de la protecció de guix. Un cop obtinguda la secció reduïda, la he restat a les 

dimensions de la biga per tal d’obtenir la secció eficaç restant. Amb les noves dimens ions he 

comprovat l’estabilitat segons la tensió i la resistència. Els resultats han estat favorables, tot i 

que molt justos.  
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Resultats obtinguts 

 
A partir dels resultat obtinguts es pot afirmar que: 

 El forjat té una deformació no admissible segons la normativa. Tot i així, els valors 

obtinguts difereixen relativament poc dels imposats per la norma. A més a més, val a 

dir que els pesos establerts per paviment i forjat són elevats per precaució. Això fa 

que els resultats obtinguts siguin superiors a la realitat. De totes maneres, la 

deformació obtinguda és mínima per un material deformable i resistent com la fusta. 

Per seguretat, s’hi ha d’intervenir.  

 

 La tensió a flexió que el forjat pot assumir abans que l’estructura col·lapsi total o 

parcialment i sigui un risc per la seguretat de les persones, és inferior a la donada 

per càlcul. Si ha de sumar el fet que aquests càlculs han estat realitzats amb uns 

valors establerts superiors -com el cas anterior- i encara més s’han majorat un 35%. 

Per tant, és pot dir que hi ha una fiabilitat en la seguretat a flexió.  

Per seguretat, no s’hi ha d’intervenir.  

 

 En quant a l’esforç a tallant, els resultats obtinguts són extremadament bons. La 

tensió de càlcul donada, tenint en compte la influencia de clivelles, és molt inferior a 

la resistència admissible.  

Per seguretat, no s’hi ha d’intervenir. 

 

 L’estabilitat al foc d’aquesta estructura vista compleix. Segons l’ús del sector, l’alçada 

d’evacuació de l’edifici, els minuts de protecció i les accions no hi ha perill. Tot i així 

el resultat és molt just.  

Segons la meva opinió, és recomanable intervenir. 

Proposta d’intervenció 

En aquest apartat exposo, resumidament, un reforç estructural diferent al que s’ha executat, 

menys invasiu visualment, amb zero reducció de la llum lliure, amb un increment de càrrega 

gairebé nul, i que segons els resultats obtinguts per càlcul, podria ser una solució vàlida.  

 

Per tal d’evitar més fletxa al forjat la opció considerada tracta de reforçar la zona de la 

bigueta on el moment flector positiu és màxim, col·locant un material que tingui una elevada 

capacitat a tracció, i per tant no deixi que la biga es fletxi.  
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Com que la deformació existent de les bigues no és gaire elevada, es podria considerar la 

col·locació de perfils d’acer als laterals en forma d’U o L o passamans inferiors a cadascuna 

de les biguetes, ancorats per mitjà de perns i resines epoxídiques o cargols de rosca.  

 

Si la deformació actual de les biguetes no permet la col·locació d’aquests perfils d’acer 

degut a la complicació d’adaptar-los a la forma amb la deformació que han patit, proposo la 

col·locació d’una platina de fibra de carboni encolada a la biga per mitjà d’una imprimació 

epoxídica. Aquesta solució també es pot prendre en deformacions petites, però 

l’inconvenient que té és que el seu preu és molt elevat. Els avantatges que presenta davant 

l’acer és que és un material molt més flexible i per tant molt més fàcil i adaptable a la fletxa a 

l’hora de la seva col·locació. 

 

Una altra solució seria la col·locació de tensors al centre de la biga amb dues platines 

metàl·liques als extrems. Aquesta és una solució que he pogut veure en una de les obres 

durant el meu període de pràctiques, que explico més clarament al capítol FINCA AL 

PASSEIG DE COLOM 24, i que m’ha semblat una solució molt bona i adequada. 

 

Totes aquestes solucions realitzades amb acer o fibra de carboni han d’anar protegides al 

foc, i si s’utilitzen resines epoxídiques encara més, ja que a uns 80 graus poden tornar a 

liquar. De totes maneres segons els càlculs realitzats és convenient aïllar tota l’estructura. El 

mètode d’aïllament al foc també vindrà donat segons si l’estructura es vol deixar vista o no. 

Continuant amb la línia que he seguit per triar la solució d’intervenció, que és deixar 

l’estructura vista, es podria enguixar el sostre com originalment, o aplicar capes de protecció 

de pintures especials segons la resistència demanada.  

 

En definitiva totes aquestes solucions són menys invasives a nivell visual i en l’increment de 

càrrega que comporten. Dir també, que son solucions que venen pensades per un 

condicionant important: actuar des de sota.  

 

Tot i així vull aclarir que abans d’intervenir s’hauria d’haver examinat el forjat; s’haurien 

d’haver comprovat les bigues visualment, i si fos necessari amb l’ajuda d’utillatge, en busca 

de clivelles i nusos. També s’hauria d’haver examinat la resta de sostres de la finca, si més 

no la distribució interior d’envans de la planta superior, si ha patit alguna reforma interior o si 

existeixen més paviments damunt l’original que hagin pogut causar una sobrecàrrega. 

Segurament en l’habitatge d’actuació existien uns envans que per deformació de les bigues 

acabaven sostenint el sostre, actuant com envans “estructurals” i disminuïen en certa 
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manera la llum d’aquestes. El més probable és que les bigues hagin patit una deformació 

per la llum, que amb els anys s’han anat assentant.  
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4. FEINES D’OFICINA 

Durant els mesos que he estat en el despatx M314 Arquitectura se m’ha encarregat diferents 

tasques més encarades a feines de despatx i de gestió com per exemple la redacció de 

memòries tècniques, realització de Inspeccions Tècniques, Certificacions Energètiques 

d’habitatges existents i cèdules d’habitabilitat de 2a Ocupació.   
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4.1 REDACCIÓ DE MEMÒRIES TÈCNIQUES 

Una de les primeres tasques que se m’ha demanat al començar la meva estança en el 

present despatx tècnic ha estat la realització de memòries tècniques.  

Al ser la primera vegada, el meu superior em va donar una memòria d’exemple perquè em 

fes una idea de tots els apartats que havia de contenir.  

 

Per tal de realitzar una memòria tècnica  per obtenir el permís d’obres a la ciutat de 

Barcelona i saber els apartats que ha de contenir la mateixa he entrat a la pàgina web de 

l’Ajuntament de Barcelona més concretament al portal de Tràmits (aquí surten tots el tràmits 

que pots realitzar telemàticament amb l’Ajuntament). He anat a l’apartat de Consulta prèvia 

per a la tramitació d’expedients d’obres o d’instal·lacions de radiocomunicació. Aquesta 

consulta em permet conèixer el règim d'intervenció que cal tramitar, si llicència, comunicat, 

assabentat o actuació d'urgència i també aconseguir la documentació necessària per 

presentar la sol·licitud.  

El criteri de l’Ajuntament de Barcelona per saber en quin règim d’intervenció estan les obres 

a realitzar es troba a la Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en 

les Obres publicada en el BOPB el dia 25 de març de 2011.  

A continuació exposo, a mode de resum, la classificació de les intervencions segons 

l’Ordenança:  

 

- RÈGIM DE LLICÈNCIA: Permís d’Obres Majors (O.M.A) 

  

Tipologia de les obres:  

 Edificació i construcció de nova planta. 

 Gran rehabilitació. 

 Augment de volum de l’edificació 

 Augment d’habitatges. 

 Reforma o rehabilitació amb canvi d’ús. 

 Consolidació, reforma, rehabilitació o actuacions en façanes d’edificis 

catalogats d’interès nacional (A), d’interès local (B) o d’edificis protegits 

urbanísticament (C), llevat, en tots els casos, de les obres ordinàries de 

conservació o reparació menor, etc 

 

 

- RÈGIM DE COMUNICAT TIPUS I (sotmeses al procediment d’obtenció de 

COMUNICAT DIFERIT): Permís d’Obres Menors ( O.C.D) 
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Tipologia de les actuacions:  

 Reforma o rehabilitació de l’edifici que afecti parcialment l’estructura sense 

canvi de l’ús principal. 

 Consolidació de l’edifici amb intervenció parcial en l’estructura. 

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

 Obres de conservació o reparació menor dels edificis catalogats d’interès 

nacional (A) o d’interès local (B), Obres, incloses les actuacions en façanes, 

en edificis urbanísticament considerats de nivell D i els integrats en conjunts 

protegits, no subjectes a llicència d’obra major, llevat les obres de 

conservació o reparació menor, etc. 

 

- RÈGIM DE COMUNICAT TIPUS II (sotmeses al procediment d’obtenció de 

COMUNICAT IMMEDIAT): Permís d’Obres Menors ( O.C.I) 

 

Tipologia de les actuacions: 

 Obres de reforma que afectin o modifiquin puntualment l’estructura de l’edifici, 

no sotmeses a llicència o comunicació d’obra menor tipus I. 

 Restauració, modificació o reparació de façanes, elements sortints, mitgeres, 

patis i terrats, coberts i murs perimetrals que no afectin edificis catalogats (A 

i B), edificis protegits urbanísticament (C) o edificis urbanísticament 

considerats de nivell D. 

 Instal·lació d’elements identificadors de locals: rètols, tendals i els altres 

previstos a les ordenances. 

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

 Obres auxiliars de la construcció (tanques de protecció d’obra, ponts, bastides 

i similars) que s’ajustin a les condicions generals d’ocupació de la via 

pública, etc 

 

- RÈGIM D’ASSABENTAT (Obres menors tipus III, sotmeses al procediment 

d'obtenció d'assabentat): Permís d’Obres Menors ( O.A.S) 

 

Tipologia de les actuacions: 

 Obres a l’interior dels habitatges, locals, vestíbuls i escales comunitàries que 

no modifiquin la distribució, l’estructura o la façana, en edificis que no estiguin 

catalogats (A i B), protegits urbanísticament (C) o urbanísticament considerats 

de nivell D. 
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 Obres interiors que no modifiquin distribució, estructura o façana (pintura, 

condicionament de banys o cuines, paviments, fusteria,... 

 

La consulta està formada pel pas 1 i el pas 2. En el primer pas introdueixo les dades de 

l’obra i indico les actuacions a realitzar. Al finalitzar aquest pas se’m genera un document 

amb el Resultat Informatiu Inicial on m’indica quin règim d’intervenció estan les obres a 

realitzar, si l’emplaçament o l’edifici està protegit, si necessito demanar un informe previ a 

patrimoni. 

En el pas 2 valido les dades de l’obra, introdueixo les dades de la persona interessada, les 

dades econòmiques i finalitzo el procés. En aquest moment es genera un document guia on 

s’especifica el número de consulta, el tipus de permís d’obres, els apartats i annexes que ha 

de contenir la memòria i les declaracions responsables del tècnic o dels tècnics. Aquest 

número de consulta té una caducitat de 6 mesos.  

 

A partir del document guia, dels exemples de memòries de projectes anteriors del despatx i   

de les indicacions del meu superior començo a redactar la memòria tècnica sempre amb la 

seva supervisió.  

 

També comentar que la majoria de memòries que he redactat han estat per sol·licitar 

Comunicats Diferits i Comunicats Immediats (Obres Menors).  

La diferencia entre un Comunicat Diferit i un Comunicat Immediat, a part de la tipologia de 

les obres es troba en el temps d’obtenció dels mateixos.  

En un Comunicat Diferit es pot iniciar les obres un mes després de lliurar la documentació. 

En aquest mes l’Ajuntament revisa la documentació entregada i finalment t’informa de 

l’obtenció del permís emeten l’Admissió de Comunicat. En canvi en un Comunicat Immediat  

es pot iniciar les obres al dia següent d’haver lliurat la documentació i després d’haver pagat 

la taxa i l’impost de construccions (I.C.I.O). 
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4.2 REDACCIÓ D’INSPECCIONS TÈCNIQUES (ITE) 

 
Una altra de les feines que he fet durant la meva estança en el ganivet tècnic ha estat la 

realització d’informes d’inspecció tècnica d’edificis.  

Aquests encàrrecs venen a través de l’Empresa Ingenium que al mateix temps està 

associada amb Mutua de Propietarios (empresa dedicada a assegurances immobiliàries). 

D’aquesta manera, quan Mutua de Propietarios necessita que es realitzi una ITE en els 

edificis que tenen assegurats es posen contacta amb Ingenium.  

Quan Ingenium es posa en contacta amb el despatx, primer de tot informa de l’emplaçament 

de l’edifici, facilita tota la documentació necessària i el dia acordat amb l’administrador de la 

finca per realitzar les visites a l’edifici. L’horari de visites establert per totes les finques, 

sense tenir en compte el número d’entitats, és d’un dia complet, començant a les 8:00h del 

matí i finalitzant a les 20:00h de la tarda per tal d’adaptar-nos als horaris dels veïns. 

 

Durant el dia d’inspecció de la finca es visita totes les entitats possibles, tant habitatges com 

locals comercials, i les zones comunes (Coberta, escala, els espais o zones de comptadors), 

realitzant fotografies de l’estat actual de la finca i del seu interior.   

 

El procés o la metodologia que he seguit per la realització dels Informes d’Inspeccions 

Tècniques d’Edificis és a través de les explicacions del meu superior, d’algunes ITE del 

despatx anteriors i d’un document guia del CAATEEB on explica el contingut i el 

procediment de tramitació segons el compliment del nou Decret 67/2015 del 5 de Maig que 

va entrar en vigor el 27 de Maig de 2015.  

 

L’informe d’inspecció tècnica actualment s’elabora seguint el model normalitzat de la 

Generalitat de Catalunya. A través de l’eina telemàtica creada per l’Agencia de l’Habitatge 

de Catalunya d’acord amb el contingut que estableix el nou Decret confecciono l’informe.  

Aquesta eina (Generador d’informes) la trobo a la web corporativa de l’Agencia de 

l’Habitatge de Catalunya.  

L’estructura d’aquest informe és la següent:  

 

1. Dades Generals 

 Identificació de l’informe 

 Identificació de l’edifici 

 Identificació de la Propietat 

 Identificació del tècnic redactor 
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2. Descripció bàsica de l’edifici 

 Dades edifici (relació de nombre d’entitats) 

 Tipologia edificatòria 

 Descripció i croquis 

3. Envolupant de l’edifici 

 Sistema envolupant 

 Orientació Façana Principal 

4. Sistemes constructius 

 Descripció normalitzada dels sistemes constructius de l’edifci 

 Fonamentació 

 Estructura 

 Tancaments verticals i cobertes 

 Instal·lacions de l’edifici 

5. Deficiències 

 Estructures 

 Envolupant 

 Instal·lacions 

 Altres 

Per cada una de les deficiències s’ha de complimentar els camps següents: 

 Descripció de la deficiència i localització 

 Tipus de deficiència 

 Gravetat (Qualificació: Molt greu, Greu, Important o Lleu) 

 Mesures cautelars han estat executades 

 Observacions 

 Fotografies 

6. Estat de conservació 

 Recomanacions 

 Periodicitat verificació 

 Valoració 

7. Accessibilitat 

 Deficiències segons condicions funcionals de l’edifici 

 Accessibilitat de l’edifici des de l’exterior 

 Accessibilitat entre plantes de l’edifici 

 Accessibilitat en les plantes de l’edifici 

 Accessibilitat en places d’aparcament 

 Accessibilitat en altres espais d’ús comunitari 

 Breu descripció de la problemàtica d’accessibilitat existent 
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 Ajustos raonables per assolir l’accessibilitat (descripció de mesures i costos 

estimats) 

8. Sostenibilitat 

 Recomanacions tècniques per a la millora de la sostenibilitat i l’ecoeficiència 

de l’edifici (desglossats per mesures) 

 

9. Finalitzar l’informe 

 Validar informe 

 Generar Esborrany (per verificar que no me deixat d’omplir cap apartat) 

 Signar i tancar l’informe 

 

Un cop genero l’informe en PDF al final d’aquest hi ha un apartat on es posa la data de 

recepció del mateix per part de la propietat (la justificació de lliurament de l’informe a la 

Propietat). La Propietat té quatre mesos des d’aquesta data per tramitar i sol·licitar l’emissió 

del Certificat d’Aptitud de l’edifici a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  

 

En funció de les deficiències que consten en l’informe s’emet un dels quatre tipus de 

Certificats d’Aptitud.  

 APTE: Quan l’edifici no presenta deficiències o quan presenta deficiències Lleus 

(vigència 10 anys) 

 APTE provisional*: Quan l’edifici presenta deficiències Importants (vigència 6 anys) 

 APTE cautelarment*: Quan l’edifici presenta deficiències Greus o Molt Greus amb 

mesures cautelars executades que hagin resolt provisionalment les situacions de risc 

per a les persones i els béns. (vigència 3 anys) 

 NO APTE: Quan l’edifici presenta deficiències Greus o Molt Greus sense mesures 

cautelars executades.  

 

*En aquests supòsits, el Certificat d’aptitud només acredita que la Propietat compleix el 

deure de conservació i rehabilitació quan s’hagin realitzat les obres necessàries per 

desaparèixer les deficiències qualificades com a molt greus, greus o importants. 
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4.3 REALITZACIÓ DE CEE I CDH 

 
Una altra tasca que se m’ha encarregat durant la meva estança al despatx ha sigut la 

realització de cèdules de 2ª ocupació i certificats d’eficiència energètica.  

 

La decisió de descriure aquestes dues tasques en el mateix apartat ha estat perquè sempre 

se’ns ha encarregat la realització d’aquests treballs de forma conjunta, ja que normalment  la 

realització de la cèdula i del certificat d’eficiència energètica ha estat perquè l’habitatge 

objecte de l’encàrrec s’ha de vendre o llogar.     

 

La metodologia o el procés de realització que he seguit ha estat el següent:  

 Treballs abans de la visita a l’habitatge:  

Entrar a la pàgina web del cadastre i buscar la fitxa cadastral de l’habitatge. 

(D’aquesta manera em faig una idea de l’habitatge sabent l’any de construcció, la 

superfície construïda i la situació de la parcel·la i de la seva evolvent. 

Comprovo a través d’un aplicatiu de l’Agencia de l’Habitatge (buscador de Cèdules) 

si l’habitatge te concedida la cèdula o no i si aquesta està vigent o caducada.  

   

 Visita i inspecció a l’habitatge: 

A través d’un croquis que realitzo “insitu” prenc les mides interiors de tot l’habitatge, 

mitjançat un mesurador làser i una cinta mètrica. També realitzo fotografies de totes 

les estances.  

En la visita  tinc en compte per realitzar la cèdula el D. 141/2012 Annex II per 

habitatges construïts abans de l’any 1984 i  els altres decrets d’habitabilitat anteriors 

al vigent per habitatges construïts a partir de 1984 fins al 2011.  

Per els Certificats d’Eficiència energètica inspecciono l’evolvent (façanes, mitgeres, 

etc) i les instal·lacions (sistema de producció d’ACS, sistema de climatització 

(calefacció i refrigeració, etc). 

 

 Treballs desprès de la visita a l’habitatge: 

Realitzo l’aixecament planimètric de l’habitatge (plànol) a través del croquis realitzat 

a la visita. 

Per la cèdula entro a la pàgina web del CAATEEB i mitjançant l’aplicatiu entro totes 

les dades obtingudes. Un cop realitzat ho viso, sempre amb la supervisió del meu 

superior.  
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Per els Certificats d’Eficiència Energètica utilitzo el programa CE3X. Primer 

introdueixo totes les dades de l’evolvent, després les instal·lacions, i per acabar 

realitzo les propostes de millora. Desprès genero l’informe.  

 

 Tramitació de les cèdules i dels certificats.  

Un cop generat el document de la cèdula, realitzo la sol·licitud i porto tota la 

documentació a la Oficina d’Habitatge del carrer Aragó.  

Pel que fa els Certificats d’Eficiència la tramitació la faig a través de la pàgina web 

del Institut Català d’Energia. Em descarrego el formulari de sol·licitud i després 

d’introduir totes les dades l’envio amb els documents adjunts (Informe del CEE 

generat, l’arxiu del programa amb format zip, l’informe de les propostes de millora i el 

model d’encàrrec o autorització de la Propietat).  
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5. INFORME COMPLIMENT DEL PRÀCTICUM 
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6. CONCLUSIONS 

L’experiència que he viscut al llarg d’aquests cinc mesos de feina continua al despatx de 

M314 Arquitectura així com la realització d'aquestes memòries de pràctiques m'han servit 

per conèixer d'aprop com es treballa diàriament dins l'obra i des de l'oficina la branca 

arquitectònica de la rehabilitació. Per primera vegada he pogut tenir un contacte real amb la 

professió i ara, un cop acabat aquest període, considero que ha estat molt productiu. 

Realitzant aquest pràcticum he pogut constatar com es plasma la teoria apresa al llarg de la 

carrera. 

 

La sensació que queda un cop finalitzats els cinc mesos és d'agraïment ja que considero 

que és una oportunitat molt gran que es pugui realitzar un projecte associat amb unes 

pràctiques dins d'una empresa. Així doncs, valoro que l'experiència ha estat molt bona i 

profitosa. 

 

Tal com deia al començar aquest treball, pretenia dividir el text en dues parts principals. Una 

d'elles consistiria en explicar els seguiments d'obres realitzats. En els cinc casos que exposo 

es pot apreciar com al llarg del seguiment de cada obra he treballat i desenvolupat 

l'aprenentatge sobre les lesions dels edificis, he vist perquè i de quina manera i finalment 

com s'ha decidit reparar i, a més, afegeixo conclusions pròpies. 

 

A cada seguiment d'obra afegeixo doncs com haureu vist unes conclusions on reflexiono 

sobre tot el que he vist executar malament o d'una manera no del tot correcte i també opino 

sobre allò que crec que hauria complementat bé l'obra, allò que ha faltat. A mesura que han 

anat avançant els cinc mesos he vist que em veia més capacitada per proposar i recomanar 

aspectes tècnics a l'hora de solucionar petits problemes que se'ns plantejaven.    

 

Pel que fa als objectius, considero que els he assolit tots ells: 

  

(1) Agafar experiència al mon de la rehabilitació d’obres, tant pel que fa al dia a dia de 

les obres com també a al feina posterior del despatx.  

 

És evident i encara puc afirmar-ho més ara que on més s'aprèn és a peu d'obra veient com 

s'executen i com es decideixen els passos a seguir en la rehabilitació d'un edifici.  Viure-ho 

de primera mà és una de les oportunitats més importants i entenedores per després saber 

relacionar el què veus amb la teoria apresa prèviament a la universitat o treballada al 

despatx. També a la inversa, treballar sobre quelcom que has seguit a l'obra fa molt més 

fàcil després fer la feina de despatx o prendre decisions i poder fer aportacions per tu sola ja 
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que ho fas basant-te en una experiència anterior i viscuda. Treballar al despatx i veure les 

solucions sobre ítems palpables a l'obra ha estat el què més m'ha ajudat a aprendre la rutina 

d'un despatx especialitzat en la rehabilitació. 

 

(2) Situar-me al món professional i veure com funciona 

 

Treballar dia a dia amb professionals m'ha fet conèixer de primera mà el món de la 

construcció i la rehabilitació principalment. No obstant això, crec que també és just dir que el 

despatx manifestava una lleugera desorganització en la seva gestió. No acabaven de tenir 

una bona metodologia de treball ja que la divisió de tasques entre els treballadors del 

despatx no era del tot clara. Així, considero que, tot i ser molt bons professionals ja que 

reflexionaven i plasmaven unes idees bones i interessants, són bastant novells i 

desorganitzats. 

 

A mesura que avançaven els mesos de pràcticum he pogut observar millores pel que fa a la 

meva participació a l'activitat diària del despatx. Això es deu a l'adquisició de confiança dins 

el despatx i les obres visitades. 

 

(3) Relacionar tots els conceptes adquirits al llarg del grau d'Enginyeria de l'Edificació 

amb el dia a dia d'un despatx. 

 

Mai havia estat a una obra i la feina en aquesta és dura donat que potser tres quartes parts 

dels conceptes que més s'usen són nous. Adaptar-se al vocabulari, a les dinàmiques i a les 

gestions és complicat  i dur de combinar. No obstant, és gràcies a la teoria apresa i a la 

possibilitat de preguntar constantment que finalment es poden relacionar tots els àmbits del 

despatx amb aspectes i coneixements adquirits durant el grau d'Enginyeria de l'Edificació. 
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8. AGRAIMENTS 

 
Molts somriures al cel.  

 
Avui vull dedicar tot l’esforç i empenta fet per arribar fins aquí.  
 
En primer lloc a totes aquelles persones que no hi son però que sempre hi seran; 

Al meu avi, Joaquim Pla, perquè n’estic segura que seria qui més s’emocionaria i qui més 

orgullós n’estaria. Per les seves immenses ganes de viure i provar coses noves sempre, de 

riure i de fer broma, de mostrar amor, felicitat, valor i força. Per un avi fort i lluitador. Un 

somriure immens al cel. 

 
A la meva Mare, Helena, perquè sempre li dedicaré tot allò pel que lluiti i m’esforci, i per que 

sempre l’enyoraré una mica més en dies com avui. Però sobretot, perquè desitjo que 

estigues aquí. El somriure més maco al cel.  

 
Al meu company de carrera i amic Manel, per tots aquests anys plens de riures, somriures, 

bon humor i extraordinaris moments viscuts. Amb tu sempre era màgic. Pit i cullons 

Manelillo. Un somriure immens al cel. 

 
En segon lloc, i no menys importants, a totes aquelles persones que m’acompanyen sempre. 
 
En especial, al meu pare i als meus germans Joan i Dani, les persones més importants i 

especials pels qui sempre em faltaran paraules. Ells sempre seran els mereixedors de tot 

allò pel que m’esforci, lluiti, m’emocioni, em faci feliç i aconsegueixi. És gràcies a vosaltres 

que he arribat fins aquí.  

 
A la meva avia, EME. Te quiero.  

 
A una perfecta arquitecta tècnica. Pina, avui tanquem una etapa meravellosa, de la que 

m’enduc milions de records enormes amb tu. Però com sempre es diu, s’acaba una cosa per 

començar-ne una altra, i és així. M’alegro moltíssim de que aquests anys tècnics m’hagin 

portat a coneixe’t. Com tècnica ets bona, però com a persona ets encara millor. Gràcies.  

 
 
A la meva professora d’història i tutora de projecte Maribel. Per la paciència, dedicació i 
empenta que ha posat al llarg d’aquests anys i d’aquest projecte final de carrera.. Gràcies. 
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9. CONTINGUT DEL CD 

 
En el CD que acompanya el treball s’inclouen els següents arxius: 
 

 Arxiu en format PDF amb el resum del treball. 

 Arxiu en format PDF amb el treball complet: Resum, Memòria i Annexos. 

 Arxiu en format PDF amb la part del treball en anglès: “Traducció tercera llengua” 
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10. ENGLISH TRANSLATION 

 
SUMMARY 

This final degree thesis is the recompilation of the performed work and the acquired 

knowledge during the internship developed since October 2015 until February 2016 in the 

M314 Arquitectura technical cabinet.  

 

The report/memory’s structure is organized as follows; initially I give a brief explanation of the 

cabinet, its history, the services by them offered, the tasks mostly carried out, and their work 

methodology.  

 

Then, I expose the tasks I have carried out in the company, expressing firstly the 

constructions which I have monitored and checked, and consecutively the tasks that have 

involved more time in the office, such as the drafting of technical reports, ITE’s, CEE and 

CDH. 

 

In the construction monitoring section, I expose four “buildings” in which I intend to reflect the 

rehabilitation’s reason, the tasks carried out and the conclusions extracted by way of 

personal technical reflection of all the observed and executed work. 

  

In the office work section I explain the used methodology to carry out some of the tasks 

which I have more frequently been asked the do and which represent the process to become 

a project executable, the assessment about the conservation status of a building, the 

valuation and buildings energetic efficiency certificate, and accreditations of housing to live 

in”.   
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INTRODUCTION 

 
The Degree Project hereby developed is based on my daily work, during a period of five 

months, in the firm M314 Arquitectura. The works that I have carried out are mainly related to 

building renovation, which is the branch that I have chosen as a speciality for my final 

degree.  

 

I have chosen this kind of work for my Degree Project by means of the practicum form as I 

consider that this is the best manner to know first-hand the employment world and to learn 

how to implement all the theory acquired during my studies. Furthermore, this kind of work 

has been carried out with college graduates, experts and technicians who are aware of the 

pros and cons of building renovation and the execution of subsequent works. 

 

Henceforth, the targets I aim to reach with this Degree Project, are, mainly, as follows: 

 Acquiring experience in the building renovation sector, in both the dailly works in the 

building site and the subsequent work in the office. 

 Placing myself in the employment world and see how it works. 

 Linking all of the concepts learned throughout the Building Engineering Degree and 

the daily work in an office. 

Following the experience lived in the firm  M314 Arquitectura and as I was progressing in the 

content of this work, I have taken the decision to split my work into two different parts. The 

first part of the work, in which I shall devote my best efforts, refers to the following-up of all 

the building renovation that I have carried out. I have chosen to give a special importance to 

this part of the work, as my understanding is that is the best way to reflect the work carried 

out during five months. 

 

It should be highlighted that my work is, above all, a direct consequence of the many hours 

spent on the building sites and, as such, the work has both a technical and practical 

character. 
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THE M314 ARQUITECTURA TECHNICAL CABINET 

 

2.1 COMPANY’S BACKGROUND 

M314 Arquitectura is a technical cabinet located in Mallorca 315 street, in the city of 

Barcelona. It was established in 2013 by Marcos Jiménez Amo and Alexandre Solé Villegas, 

two enterprising young people with the will of joining together the individual experiences of a 

“building engineers” entrepreneur, professional and dynamic team to develop and execute 

technical projects required, having also extern experts collaborations forming 

multidisciplinary working groups. 

 

Marcos and Alexandre met in La Salle College while they were studying building 

engineering. Both were working for different construction companies until Marcos achieved a 

job in new company of the sector named Ingenium. At that point Marcos began his 

professional career in the area of rehabilitation, taking charge of de drafting of technical 

projects and its execution, and afterwards recommends Alexandre as a technical 

professional to be hired.  

 

Ingenium is a Professional Limited Liability Company (P.L.L.C.) incorporated by Pedro 

Maqueda and Marc Abad, located in 47 Via Laietana, initially dedicated mainly to the 

performance of civil engineering” works. In order to increase, he created a specialized 

department in edification – which due to the circumstances in the construction industry - 

mainly oriented to the branch of buildings rehabilitation department. In the field of edification, 

Ingenum is the collaborating company of Mutua de Propietarios, and the latter provides the 

former the management of the technical inspections and the future project concerning its 

assured buildings. 

 

After having worked for Ingenium for some years, Marcos and Alexandre decided to 

incorporate a new company themselves, with their own clients and also with a strong 

collaboration with Ingenium. 

 

So, both incorporate the technical cabinet M314 Architecture. At thepresent the team is 

formed by Marcos Jiménez – building engineer by ETSALS and founding partner -, 

Alexandre Solé – building engineer by ETSALS and founding partner – and Adrià Salvador – 

building engineer by ETSALS-. 
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Besides Ingenium, the technical cabinet also collaborates with the professional studio AT3 in 

security and health matters. 

 

The beginnings of the cabinet have been hard, not only for the difficulty that implies starting a 

company from zero with a limited professional experience, but for the difficulty, in the current 

times, of getting own clients that supply with force but above all autonomy to the cabinet, and 

achieving the necessary infrastructure. 

 

Even so, their illusion and strength to achieve goals, and above all, the performance of a 

well-done work supplies them with constant work. 

 

Is worth mentioning that the cabinet trajectory has been temporarily short, but intense in 

terms of the level of its interventions. 
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2.2 SERVICES 

The services provided by the cabinet are as follows. 

 

2.2.1. Project’s area 

 

 Drafting of reforms and changes of use projects 
 

 Drafting of interior design projects 
 

 Drafting of Graphic and blueprint drawing 
 

 Drafting of security projects. 

 

2.2.2 Technical area 

 

 Architecture’s new construction projects execution 
 

 Rehabilitation, reform and change of use projects execution 
 

 Interior design projects execution 
 

 Security coordination in construction 
 

 Measurements and budgets  
 

 Processing certificates of occupancy 
 

 Technical inspection reports 
 

 Energetic efficiency certificates 
 

2.3. INTERVENTIONS TYPOLOGY 

M314 is mainly dedicated to the buildings rehabilitation. The most frequent interventions 

carried out by the company are displayed below. 

 

2.3.1 Facades 

The façade is a part that forms the envelope of a building, thus, it is an element highly 

exposed to the atmospheric agents that, as the time passes by, causes physical and 

chemical injuries that affect to its useful time. Moreover, usually the facades have not been 

correctly maintained and this has caused an intervention necessity to restore them to a 

correct state. Its rehabilitation becomes more strict in the case of facades with a level of 

protection or cataloguing. 
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2.3.2 Flat roofs – roofs 

Flat roofs are another part of the envelope of a building. As the facades, they are highly and 

continuously exposed to the atmospheric agents such as solar radiation, rain and wind. 

Moreover, they usually have constructing defects which, added to the aforementioned, 

generate critical points of the system, where several injuries are originated. It is also very 

important to understand that, besides the physical and chemical injuries that may be 

generated and how those could affect, there exists another very important point, the 

insulation, and therefore the interior comfort that those have to provide. So that, it is very 

important to grant its performances, repairing them and ensuring a correct posterior 

maintenance.  

 

2.3.3 inner patio 

Inner patios compose the most neglected areas of a building and so, the most deteriorated, 

where a null or almost null maintenance has been done. However a Inner patio allows a 

better ventilation and illumination n of the interior areas of a dwelling or a building, improving 

the health standards of its users, and so, the its care shall also be important. At the present, 

the most common actuation in Inner patios, apart from improving its state of preservation, is 

the rehabilitation for the installation of an elevator in its interior. 

 

2.3.4 Structural reinforcements 

The most common are the unidirectional reinforcements in forged built on the late XX century 

and beginnings of the XXI century. The forged of the steel joists or wood and ceramic 

present important lights solved by the interior distribution and the position of the partition 

walls. At the present, many buildings of that period have suffered interior remodelling that 

have modified or nullified the original distribution and thus the position of some “structural” 

partition walls. This has implied problems of shaft and cracks that often need to be repaired 

for prevention. Moreover, the lack of lock” usually implies important injuries in which it is 

needed to intervene.  
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2.4 WORK’S METHODOLOGY  

2.4.1 Allocation of the project and the execution management 

The construction technical project arrives to the office via Ingenium or through private clients 

hiring. In both cases it is comprised all the management of the technical project and the 

execution of the same. If the project arrives via Ingenium, the latter earns a pre-established 

commission for its services. 

 

In case that the project is classified as Licence (bigger construction), the project is elaborated 

together with an Ingenium architect. 

 

2.4.2 Allocation of the construction execution 

When elaborating a project, once the measurements concerning the construction have been 

done, those are sent to different constructors so that they can prepare an estimate. In large 

rehabilitations where it is required to work in several areas of the building, those 

measurements” are sent to five or six different constructors so that they can prepare their 

estimate. Of those, two are directly rejected, usually the most expensive and the cheapest 

estimates. The remaining ones are then analysed by means of a comparative, and the 

constructor is chosen on the basis of the estimate. 

 

They usually work with the same constructors, which are, RANKO 2000 S.L, BADALIGHT, 

CRASO GESTION S.L, and GRUPOALPHA. 

 

2.4.3 Execution management and security coordination 

When allocating a project it is usually also allocated the construction management and the 

security coordination. The management, in a small construction offer, a unique person that 

handles the abovementioned  tasks. 
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3.FOLLOW-UP OF WORKS 

These are the follow-up visits that are carried out on works underway, that is, once the 

necessary permits have been obtained to  intitiate said works. In these visits decisions are 

taken to deal with unexpected events and the work already done is checked.  These visits 

usually take place once a week even though there are works, or when an important piece of 

work is being carried out or in different situations when more regular visits become 

necessary. 

 

In this chapter I shall explain different works that were carried out during the period I was 

working in the company. Each of the Works that I shall discuss are divided into subchapters 

that reflect, in general, the reason for the rehabilitation and the manner in which it was 

carried out, and all of the things that I have seen and learnt, as well as the work I was 

requested to do and the position of each of them.  

 

Finally, I provide my conclusions where I define, on the one hand, my own evaluation of what 

I have gained, and on the other hand, an anlysis with various recommendations of 

techniques based on personal considerations / reflexions I have made as I have gained 

experience and knowledge 

 

 

It has to be said that each work is different and my professional capacity in each has varied. 

This is why I would like to highlight the different subapartats depending on the work at hand  
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OFFICE’S TASKS 

 

4.1 DRAFTING OF TECHNICAL REPORTS 

 

One of the firsts tasks I have been asked to do in this office has been the drafting of technical 

reports. 

As it was the first time I had to do such a task, my boss showed me a report as example so 

that I could get an idea of all the sections a report should contain. 

 

In order to draft a technical report to obtain the construction permit in the city of Barcelona 

and find the sections it must contain, I have checked the Barcelona City Council website, and 

specifically the procedures portal (where all the electronic procedures you can make are 

shown). Then, in the prior enquiries for the process of construction files or radiocomunication 

installations area. This enquiry allows me to know the kind of intervention to be processed, if 

it is a license, a announcement, a acknowledgement or an emergency action and also 

obtaining the required documentation for the submission of the application. 

The criteria of the Barcelona City Council to classify in which kind of intervention should 

works fit in is described in the Intervention Municipal Procedures and Works Regulating 

Ordinance, published in BOPB of March 25th, 2015.   

 

- LICENCE REGULATION: Major Works Permit (O.M.A.) 

 

Work’s Typology 

 Edification and new buildings. 

 Large rehabilitation. 

 Edification volume increase. 

 Home increase. 

 Refurbishment or rehabilitation with change of use. 

 Consolidation, refurbishment, rehabilitation or actuations in buildings facades 

catalogued as of national interest (A), local interest (B), or urbanely protected (C), 

except, in all cases, of those maintenance or minor works. 
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- ANNOUNCEMENT REGULATION I (submitted to the obtaining of DEFERRED 

ANOUNCEMENT procedure): Minor Works Permit (O.C.D.) 

 

Work’s typology 

 Refurbishment or rehabilitation of the building that partially affects its structure, 

without change of use. 

 Consolidation of the building with partial intervention in its structure. 

 Works for the installation of an elevator in the interior of the building. 

 Conservation or minor works in buildings facades catalogued as of national interest 

(A) or local interest (B), Works including the actuation in facades in level D urbanely 

considered buildings and those composing protected groups, not subjected to a Major 

Works Licence, except for the maintenance or minor works. 

 

- ANNOUNCEMENT REGULATION II (submitted to the obtaining of IMMEDIATE 

ANOUNCEMENT procedure): Minor Works Permit (O.C.I.) 

 

Works typology 

 Refurbishment works that occasionally affect or modify the structure of the building, 

not submitted to licence or announcement regulation II. 

 

 Restoration, modification or reparation of facades, projection elements, dividing walls, 

inner patios and roofs, sheds and perimeter walls that do not affect catalogued 

buildings (A and B), urbanely protected buildings ( C) or level D urbanely considered 

buildings. 

 

 Installation of local identification elements: Signs, awnings and other foreseen in the 

Ordinance regulations. 

 

 Installation of downpipes, chimneys and other communal installations.  

 

 Auxiliary construction works (building protective fences, bridges, scaffolding and 

similar) that adjust to the general conditions of occupation of the public road. 
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- ACKNOWLEDGEMENT REGULATION (Minor Works III, submitted to the 

acknowledgement obtaining procedure): Minor Works Permit (O.A.S.) 

 

Works typology 

 Works performed in the interior of homes, locals, halls and communal stairs, that do 

not modify the distribution, the structure or the façade, in buildings which are not 

catalogued buildings (A and B), urbanely protected buildings ( C) or level D urbanely 

considered buildings. 

 Interior works that do not modify the distribution, the structure or the façade (painting, 

reconditioning of the kitchens or restrooms, pavement, wooden elements).  
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4.2TECHNIC INSPECTION WRITINGS (ITE) 

 
Another task that I’ve been doing during my time on the M314 Arquitectura technic office is 

the writing of building technical inspection reports. Those assignments come through 

Empresa Ingenium, that at the same time is associated with Mutua de Propietarios (real-

state insurance company). This way, when Mutua de Propietarios needs an ITE to be done, 

it contacts with Ingenium. 

 

When Ingenium makes contact with the M314 Arquitectura office, first of all it informs about 

the building placement and provides all mandatory documentation and the scheduled date, 

with the building administrator, to visit the building. The established visiting timetable for all 

buildings, without taking in account the entity numbers, is a whole day, beginning  at 8:00 am 

and finishing at 8:00 pm, to be as flexible as possible with the neighbours timetable. 

 

During the building inspection day, visiting as many entities (apartments and businesses) as 

possible is advised. Also, common areas like the stairs, covers, … Taking photos of the 

building current state. 

 

The process or methodology that I followed to write down Building Technical Inspection 

Reports is based on my superior advice, in some of the ITEs already done by the office I was 

in and, finally, in some documentation that I found on the CAATEEB that explains the content 

and procedure by the new Decret 67/2015.  

The technical inspection report is actually composed following the normalized model of the 

Generalitat de Catalunya. Throughout the telematic tool created by the Agencia de 

l’Habitatge de Catalunya, and also agreeing with the new Decret 67/2015 I write down the 

report.  

This tool (report generator) can be found on the corporative web of Agencia de l’Habitatge de 

Catalunya. The report structure and schema is the following: 

 

General data 

 Report identification 

 Building identification 

 Property identification 

 Technic author identification   
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Basic building description 

 Building data (entity number relation) 

 Building typology 

 Description and sketch 

Building’s wrapper 

 Wrapper system 

 Main facade orientation 

Building systems 

 Normalized description of building’s building system 

 Foundations 

 Structure 

 Vertical covers and general covers 

 Building installations 

Deficiencies 

 Structures 

 Wrappers 

o Installation 

o Others 

For each deficiency it has to be complemented with the following: 

 Description and location of the deficiency 

 Deficiency type 

 Grade of gravity (Very grave, grave, important or minor) 

 Precautionary measures that have been executed 

 Observations 

 Photos 

Preservation state 

 Advice 

 Verification periodicity 

 Valoration 

Accessibility 

 Building functional condition deficiencies 

o External access to the building 

o Inter building floor accessibility 

o Building floor accessibility 

o Parking area accessibility 

o Other common areas accessibility 

 Brief description of the accessibility existent problem 
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 Reasonable adjustments to reach the accessibility (measures description and 

estimated costs) 

Sustainability 

 Technical advices to improve the building’s sustainability and eco efficiency 

Finish report 

 Validate report 

 Generate draft (verify I did not miss anything) 

 Sign and close the report 
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CONCLUSION 

The experience that I have been through over the last five months of continuous work in the 

Arquitectura M314 office as well as the performance of these report have helped me to learn 

about how is every day’s work from inside a construction and also from the office, both in the 

architectural branch of rehabilitation. For the first time I have had real contact with the 

profession and now that this period has ended, I consider that it has been very productive. 

By realizing this internship I have been able to see how to all the theoretical knowledge learnt 

during my degree is applied. 

 

My main feeling upon the completion of the last five months is a gratitude feeling, since I 

consider that the fact of performing a project associated to an internship in a company has 

been a great opportunity. Thus, I value this experience as a great and profitable experience. 

As I exposed at the beginning of this report, my intention was to split the text into two main 

parts. One would consist on explaining the follow up carried out in the constructions. In the 

five cases that I have exposed, it can be appreciated how, during the follow up of each 

construction, I have worked and developed learning about the injuries of the buildings, I have 

seen why and how they have been finally repaired and, in addition, I add my own 

conclusions. 

 

As you have seen, in every construction that I have followed up, I have added some 

conclusions considering the aspects of that construction that were incorrectly carried out, and 

I also give my opinion about those things that were lacking or may have correctly 

complemented the project. As the last five months advanced, I realized that I was more 

qualified and prepared to propose and recommend technical aspects when solving small 

problems that we faced. 

 

Concerning the goals and objectives, I consider that I have accomplished them. Below 

follows the explanation of each one of them:  

 

It is obvious and evident, and now I can affirm it even strongly, that the place where you can 

learn more about a construction is on site, where you have the possibility to observe the 

execution of the works and the taking of decisions about the way to follow to rehabilitate a 

building. Living that experience in first hand is one of the most important and understanding 

opportunities to being able to connect what you see with tall the theoretical knowledge 

previously learnt in university or in the office. Also in reverse, working on something that you 

followed on site makes much easier then doing the office work or taking decisions and 

making contributions by yourself since you do it on the basis of a past lived experience. 
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Working in the office and handling the possible solutions about tangible items has been what 

has helped me more to learn the routine of an office specialized in rehabilitation. 

 

Placing myself in the professional world and see how it works 

Working with professionals every day has made me personally see the world of construction 

and mainly the rehabilitation world.  However, I think it is also fair to say that the firm showed 

a slight disorganization in its management. In my opinion, their working methodology is not 

so good, since the division of tasks between employees of the firm was not entirely clear. 

Thus, I consider that, despite being very good professionals given the fact that they had very 

good and interesting ideas, they are quite novel and disorganized.  

As the months of my practicum progressed, I have been able to see some improvements 

regarding my participation in the daily activities of the firm. This is due to the acquisition of 

confidence inside the office and the constructions visited. 

 

Relating all the concepts acquired during the Building Engineering degree with every 

day’s work in an office. 

 

I had never been to a construction and the work in it is hard due to the fact that maybe three-

quarters of the mainly concepts used there were new. Adapting to the vocabulary, the 

dynamics and the management is complicated and hard to combine. However, thanks to the 

theoretical knowledge learned and the possibility to constantly being able to ask, you finally 

can connect and relate to all areas of the office with the issues and knowledges acquired 

during the Building Engineering degree. 
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ANNEX 1: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE 
L’EDIFICI D’HABITATGES AL C/ MANILA 39  
 

 

  























ANNEX 2: PLÀNOL DETALL DE L’ARMAT DE LA 
CORNISA DE L’EDIFICI D’HABITATGES AL C/ 
MANILA 39  
 

 

  





ANNEX 3: REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’EDIFICI 
D’HABITATGES AL C/ MANILA 39   

 



 
 
Cornisa: 
 
 

 
A3.1: Vista de la zona de la cornisa sense la 
peça de pedra artificial. 

A3.2: Vista del que queda de  la peça artificial 
d’acabat de la cornisa amb l’armat interior. 
  

 
A3.3: Encarregat d’obra cusin la xarxa de 
protecció de poliamida de la cornisa mitjançant 
brides. 

A3.4: Col•locació de la xarxa de protecció de la 
cornisa per la part inferior d’aquesta. 

 
A3.5: Estat actual de la cornisa.  
 

A3.6: Detall del mal estat de conservació de la 
cornisa. 



 
 

 

A3.7: Extracció de les peces ceràmiques 
d’acabament superior de la cornisa. 

 

A3.8: Demolició de la cornisa amb mitjans 
manuals mitjançant un compressor. 

 
  

A3.9: Vista general de l’armat de la cornisa 
després de la demolició. 

 

A3.10: Detall de l’armat existent d’acer llis. 

 
 

A3.11: Detall de l’armat d’ancoratge de l’antiga 
cornisa. 

A3.12: Retalls de les armadures extretes. 



 
 

A3.13: Replanteig de la nova peça de 
pedra artificial inferior de la cornisa.  
 

A3.14: Detall de les noves peces de pedra artificial 
prefabricades.  

 
 

 

A3.15: Vista de la col·locació de les 
esperes del nou armat de la cornisa. 

A3.16: Vista de la imatge anterior del nou armat. 

  
A3.17: Detall de l’ancoratge de les 
armadures a través de tacs químics. 

A3.18: Detall del producte utilitzat per la realització dels 
ancoratges.  



 
 

A3.19: Detall de la col·locació de la nova peça 
superior amb els connectors i de la junta de separació 
entre les dues finques.  
 

A3.20: Detall de la cornisa amb el sistema 
d’armat i d’ancoratges de subjecció. 

 
 

A3.21: Detall dels ancoratges metàl·lics utilitzats.  A3.22: Detall dels “perrillos” utilitzats per 
l’ancoratge de la peça de pedra artificial. 
 

 
 

A3.23: Detall del nou armat executat abans de 
formigonar i de la imprimació pel formigó. 

A3.24: Operari fabricant el formigó.  



 
 

 

A3.25: Abocament del formigó per reomplir la part 
inferior de la cornisa. 

A3.26: Operari realitzant el vibrat del formigó. 

 
Patis interiors i solera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A3.27: Repicat del paraments verticals del pati.  A3.28: Formació de pendents I arrebossat del 
mur finalitzats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A3.29: Col·locació de la làmina impermeabilitzant. A3.30: Col·locació de la  segona làmina 
impermeabilitzant a la zona del desaigua del pati. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A3.31: Col·locació de la làmina impermeabilitzant 
sobre al parament vertical de pati. 

A3.32: Col·locació de la capa de paviment amb 
rajola de borda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A3.33: Pintat del parament vertical del pati mitjançant 
treballs verticals. 

A3.34: Rehabilitació del pati finalitzada. 

 
Reparacions àmpits i brancals de les finestres: 
 

 
 

A3.35: Estat actual abans de les feines de reparació 
dels ampits de les finestres. 

A3.36: Detall de l’esquerda de la peça de 
pedra artificial de l’ampit de la finestra.   

 



 
 

A3.37: Detall de l’ancoratge  de la unitat exterior 
de climatització al ampit de la finestra.  

A3.38: Detall del trencament  de la peça de 
pedra artificial de l’ampit on s’observa on queda 
a la vista l’armadura interior.  
 

  

A3.39: Operari realitzant el remolinat a les juntes.  A3.40: Operari netejant amb una esponja humida 
el material sobrant de les juntes de les peces 
d’ampit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A3.41: Detall de les esquerdes de les peces de 
pedra artificial reparades.   

A3.42: Detall de la substitució d’una peça de 
pedra artificial de l’ampit de la finestra. . 

 



ANNEX 4: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE 
L’EDIFICI D’HABITATGES AL PG.COLOM 24 
 

 

  

































ANNEX 5: INFORME PATRIMONIAL PER A LES 
OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI 
D’HABITATGES AL PG.COLOM 24 
 

 

  



INFORME PATRIMONIAL PARA LA REHABILITACIÓN PARCIAL DEL EDIFICIO  SITUADO EN PASEO COLÓN 24 

[1] 

OBJETO DEL INFORME E IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO. 

 
Marcos Jiménez Amo con DNI 46464372W como Arquitecto Técnico colegiado 

en el Colegio de Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Barcelona 
número 13237. Ha redacto el siguiente informe con el objeto de establecer un aviso para 
adquirir el certificado de idoneidad de la rehabilitación parcial del edificio situado en 
Passeig Colom 24.  
 
Finca/Parcela:  1412107 
Plano:   DF3811A 
Año de construcción: 1921 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME PATRIMONIAL PARA LA REHABILITACIÓN PARCIAL DEL EDIFICIO  SITUADO EN PASEO COLÓN 24 

[2] 

ANTECEDENTES 

Con el fin de realizar un proyecto de rehabilitación de los patios interiores del 
edificio y la mejora de la accesibilidad del vestíbulo de entrada se encargó a Ángel Martín 
Cojo (arquitecto) la realización de dichas tareas en Diciembre de 2014. Más adelante, 
en febrero de 2015, se incorpora al equipo de trabajo Marcos Jiménez Amo (arquitecto 
técnico) para continuar y finalizar dichos trabajos.  

Se concertaron las visitas pertinentes para realizar los levantamientos de planos 
de los patios y núcleo de escalera.  

La comunidad nos encarga realizar las tramitaciones para solicitar las ayudas a 
la rehabilitación 2015 del Consorci del Habitatge. Es en ese momento 18.03.2015 
cuando nos revisamos la ITE realizada por el arquitecto Joan Carles Fogo Vila, número 
colegiado 14586/6. Realizada el 30/04/2012. Así pues vemos una deficiencia grave de 
unas vigas del dos forjados del edificio que al parecer están reforzadas. Según la 
fotografía adjuntada en la ITE parece corregida por el refuerzo estructural que hay 
colocado. 

Al realizar la inspección visual del Entresuelo 4ª vemos una subestructura 
metálica que sostiene el forjado unidireccional de vigas de madera y bovedilla cerámica 
con arco de descarga de tres piezas de rasilla está en perfecto estado. 

No obstante, en el techo del piso Primero 4ª vimos unas vigas que estaban 
considerablemente flechadas y fisuras en las mismas en las tres caras vistes de las 
vigas. 

Así pues, se procede a realizar una inspección más detallada de las mismas, y 
durante el día 27.03.2015 se mide grieta a grieta la profundidad, grosor y situación de 
cada una de las vigas, así como la flecha de cada elemento. A continuación se adjunta 
un resumen de las vigas estudiada. 

Nos informan los vecinos durante las visitas realizadas, que en Octubre de 2014 
se realizó una modificación de dicho forjado, eliminando la capa de compresión de arena 
existente y el pavimento hidráulico mediante medios mecánicos, generando fisuras en 
las vigas de madera y provocando desprendimiento de junta de la vuelta cerámica 
compuesta por tres rasillas cerámicas formando un intereje medio de 45 cm entrevigado. 
Una vez quitada la arena se vertió hormigón con una malla sin arriostrar a ningún 
elemento, únicamente a dos anclajes metálicos existentes en fachada. Como acabado 
superior encontramos un parque flotante. 

Una vez aprobado por la junta de propietarios se procede al trámite de colocación 
de los puntales de Seguridad para una actuación de urgencia. Con el número de 
expediente 01-2015TU23114 el 31/’3/2015 se aprueba la licencia para col·locar dichos 
puntales. 

En la junta del día 28/04/2015 se aprueba el proyecto de rehabilitación del 
forjado. 
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ESTUDIO DE LESIONES DEL FORJADO 

Nos encontramos en el forjado de planta 2º Puerta 4ª. La revisión del forjado se realiza 
el día 26.03.2015, para ello lo hacemos desde el 1º 4ª, siendo su techo la parte afectada. 

Mediante, punzones, reglas y tarjetas milimetradas se comienza el proceso de definición 
de cada una de las grietas con la siguiente metodología: 

Croquis de las tres caras vistas de la viga, marcando longitud y grosor de cada fisura y 
la distancia donde se encuentra el punto máximo de fisuración y su longitud. 

También se define la flecha máxima de cada una de las vigas de madera. 

Los resultados son los siguientes: 

ESTADO ORIGINAL FORJADO 

ESTADO ACTUAL FORJADO. 

Flecha màxima 12 cm. 
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MEMORIA DE DESCRIPTIVA Y DE CALCULO DEL FORJADO 2º4ª PASSEIG COLOM 24 

1.- MEMORIA DE DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO DEL FORJADO DE MADERA. 

Se propone intervenir en aquellos elementos que tienen patologías que afectan a la 

Seguridad de la estructura. Para ello se han definido a nivel de memoria descriptiva y de cálculo 

todo el proceso utilizado para llegar a la conclusión final. 

2.- MÉTODO DE CÁLCULO 

Para conocer las posibilidades estructurales de la madera y así poder utilizarla como 

herramienta de diseño, es obligado analizar sus características mecánicas y cómo influyen en 

éstas factores como el contenido de humedad, la duración de la carga y la calidad de la madera. 

Se ha empleado el método de los estados límites, consistente en la comprobación de la 

estructura para su resistencia última, pero considerando unas cargas mayoradas y unas 

resistencias del material minoradas a partir de los valores característicos. La Norma CTE-DB-SE-

M (Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Seguridad Estructural, Madera) adopta 

un método de cálculo en estados límites y utiliza coeficientes parciales de seguridad (afectando 

a la resistencia y a las acciones). Los métodos de cálculo de las tensiones admisibles, 

tradicionales en la madera, son sustituidos por los de coeficientes parciales que ya son 

habituales en otros materiales como el hormigón o el acero. 

En todos los casos se ha tenido en cuenta el comportamiento de cada elemento 

estructural de madera al fuego, cumpliendo las condiciones impuestas en la Norma CTE-DB-SI 

(Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Seguridad en caso de Incendio). 

2.1.- CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA MADERA. CLASES DE SERVICIO 

Clases de servicio La humedad de la madera influye significativamente en las 

propiedades mecánicas y debe tenerse en cuenta en el cálculo. Al aumentar el contenido de 

humedad disminuyen la resistencia y el módulo de elasticidad. Esta dependencia tiene lugar 

para contenidos de humedad inferiores al punto de saturación de las fibras (agua de 

impregnación). La influencia de este factor está determinada por la calidad de la madera y es 

diferente para las diversas propiedades mecánicas. En el caso de la madera comercial (madera 

en piezas de tamaño real y con defectos) esta dependencia entre humedad y propiedades 

mecánicas resulta menos acentuada en la tracción y compresión paralelas a la fibra y flexión. 

Las estructuras de madera quedan asignadas a una de las tres clases de servicio definidas por 

las características ambientales del lugar y su contacto con el exterior.  

Clase de servicio 1. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera 

correspondiente a una temperatura de 20+-2ºC y una humedad relativa del aire que sólo exceda 

el 65% unas pocas semanas al año.  

Clase de servicio 2. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera 

correspondiente a una temperatura de 20+-2ºC y una humedad relativa del aire que sólo exceda 

el 85% unas pocas semanas al año.  
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Clase de servicio 3. Condiciones ambientales que conduzcan a contenido de humedad 

superior al de la Clase de servicio 2. 

En nuestro caso se trata de una clase de servicio 2, ya que aunque nos encontramos en primera 

línea de mar y las vigas no estaban protegidas por ningún falso techo, la humedad relativa en 

esta zona no excede el 85% durante muchas semanas del año. 

 

2.2.- DURACIÓN DE LA CARGA 

Las clases de duración de la carga se caracterizan por el efecto de una carga constante 

actuando por un determinado periodo de tiempo. Diferenciamos entre carga permanente, de 

larga, media y corta duración e instantánea. Una carga intermitente será considerada como 

carga permanente si no se alcanza la recuperación del material en el periodo de descarga. 

En nuestro caso se considera una carga de duración permanente ya que estas vigas están 

en carga desde hace más de 10 años. No obstante, desde octubre de 2014 se ha modificado el 

peso propio del forjado añadiendo carga al mismo. 

 

2.3.- PRINCIPIOS GENERALES DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Método de análisis utilizado: 

El Código Técnico SE-M (2009) admite tres tipos distintos de análisis: 

-Analisis de primer orden, verificando la estabilidad con el método de la longitud de pandeo 

equivalente (descrito en la sección 2.2.1). 

-Análisis de primer orden, pero la estabilidad se verifica con el análisis global de segundo orden. 

-Análisis de segundo orden considerando imperfecciones geométricas (en pórticos 

traslacionales). 

 

2.4.- (ELU) ESTADO LÍMITE ÚLTIMO: dimensionado y agotamiento de secciones 

El Código Técnico de la Edificación parte de un concepto prestacional. Por ello, en la 

parte correspondiente a la Madera SE-M, no se indican fórmulas para la estimación de las 

tensiones en el material: sólo se indica que la tensión de cálculo de cada uno de los esfuerzos 

debe ser inferior a la resistencia de cálculo del material, determinada como se indica en la 

ecuación (1). 

Como indica la normativa, dichas tensiones pueden hallarse “según las fórmulas clásicas de 

Resistencia de los Materiales salvo en las zonas en las que exista un cambio brusco de sección” 

SE-M, 2009, 6(1). 

 Axil paralelo 

La tensión de cálculo provocada por el esfuerzo axil Nd, suponiendo que las tensiones 

se reparten de modo uniforme en la superficie neta (descontando taladros, muescas, 

rebajes…) de la sección transversal de la pieza, An se determina como: 
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En el caso de estar la pieza sompetida a compresión, debe comprobarse su pandeo. No 

es de aplicación en este refuerzo estructural. 

 

 Flexión simple. Aunque se trata de un material anisótrop, son válidas las fórmulas 

habituales para secciones homogéneas e isótropas. Para una sección solicitada por un 

momento flector Md, su tensión es 

 

 

donde “I” es el momento de inercia de la sección respecto al eje de flexión ( para una 

sección rectangular, l = bh3/12) 

La tensión máxima en la sección es: 

 

 

en la que W es el módulo resistente (en una sección rectangular, W= bh2/6). Esta 

comprobación no tiene en cuenta el posible vuelco lateral de la pieza.  

 

 Flexión esviada. La ley de tensiones nomales correspondiente responde a la expresión: 

 

 

Deben cumplirse dos condiciones (SE-M, 2009, 6.1.7) simultáneamente: 

 

 

 

En nuestro caso siendo una sección rectangular 180 x 240 mm, la tensión máxima se 

produce en dos vértices opuestos respecto al centro de gravedad de la sección. Por ello, 

dado que es menos probable la presencia de un nudo afectando a la fibra más solicitada, 

para estas secciones el coeficiente Km= 0,7. En el resto de secciones es de km=1. 

 Flexión y axil combinados. La ley de tensiones normales es la correspondiente a la suma 

de las anteriormente indicadas de axil y flexión esviada. 
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Como en el caso de la flexión esviada, las dos opciones deben cumplirse 

simultáneamente. Los valores del factor Km son los mismos que se han indicado para la 

flexión esviada.  

 

 

 

 Cortante. La ley de tensiones tangenciales correspondiente al cortante se determina 

también mediante las expresiones habituales para secciones homogéneas e isótropas. 

En el caso de nuestra sección rectangular, las tensiones se distribuyen parabólicamente, 

según la ecuación: 

 

La tensión tangencial máxima se produce en la fibra neutra, y su valor es: 

 

 

Se puede despreciar las cargas aplicadas a una distancia al apoyo inferior a la altura h 

(SE-M, 2009, 6.1.8(3)). Con las dimensiones habituales en la práctica, el cortante no 

suele resultar determinante, salvo en piezas de sección variable, vigas cortas o vigas con 

entalladuras. 

 Torsión. Para nuestra sección rectangular, la distribución del momento torsor es 

compleja. La tensión tangencial máxima se produce en el centro del lado mayor, y su 

valor es: 

 

 

donde 𝛼 es un coeficiente relacionado con la proporción h/b de la sección, con valores 

desde 0,208 (h/b= 1) hasta 0,33 (h/b=∞). 

 

Vuelco lateral de vigas. Nuestra viga rectangular, biapoyada, sometida a flexión 

constante: en la parte superior está comprimida, mientras que en la parte inferior está 

traccionada. La compresión de la parte superior puede, al aumentar el momento hasta 

un valor límite Mcrit, provocar un fenómeno conocido como vuelco lateral. 

Para la comprobación realizada de nuestra sección, se emplea la esbeltez relativa a 

flexión.  

 

 

donde    la normativa indica la fórmula para el momento crítico en el caso 

de piezas de diretriz recta y sección constante, en la ecuación (6.37).  
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La comprobación sólo es necesaria si el varor de esbeltez relativa es superior a 0,75. Si 

es superior a este valor, se minora la resistencia a flexión del material mediante el factor 

kcrit. 
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2.5.- (ELS) ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

Como se ha indicado anteriormente, para el cálculo de la deformación se emplea como 

valor medio el módulo de elasticidad. La madera se encuentra comprendida entre unos valores 

de 7000 a 14000 N/mm2 según su composición. Para una madera conífera hemos optado por 

un valor de 9000 N/mm2. 

Debe tenerse en cuenta también que en la madera, a diferencia de otros materiales 

estructurales, la deformación debida al esfuerzo cortante es mayor a lo habitual. En ocasiones, 

esta deformación puede no se despreciable. Se debe al reducido valor del módulo de elasticidad 

transversal G. La relación E/G que se adopta en la práctica para la madera ronda el valor de 16 

(en acero y hormigón, se aproxima al 2,5). 

Para nuestra viga biapoyada de sección rectangular, la flecha en el centro del vano 

incluyendo la influecia del esfuerzo a cortante es: 

 

 

para una carga puntual Q en el centro del vano, y 

 

 

para una carga q uniformemente repartida. 

Como se recordará la resistencia depende de la duración de la carga. También se 

produce una deformación viscosa de la madera a lo largo del tiempo, por la que, a mayor 

duración de la carga, mayor flecha producida. Para considerar este efecto fluencia, la normativa 

(SE-M,2009 Tabla 7.1) considera justamente un coeficiente Kdef, definido según el material y la 

clase de servicio, y el coeficiente de simultaneidad ¥2 de la tabla 4.2 del DB-SE (2009) (para 

cargas permanentes, este último toma el valor de ¥2=1,0. La deformación total (instantánea 

más diferida) a considerar en la pieza para cada carga aplicada es: 

 

 

Como se indica en la cláusula 7.1 del DB-SE (2009), en el caso de la combinación casi 

permanente (apariencia de la obra), sólo se multiplica una vez por el factor ¥2, por lo que la 

flecha diferida correspondiente a las acciones variables sólo se vería afectada por el kdef. 
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3.- CÁLCULOS 

A continuación se detallan los cálculos anteriormente descritos para cada una de las vigas del 

forjado a rehabilitar para averiguar su estado límite y si cumple con la normativa del DB-SE M 

(2009). 

Para situar cada una de las vigas estableceremos el siguiente plano a modo de esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

LOCALIZACIÓN 

200 x 240 = 48000 mm2
200 x 240 = 48000 mm2

G  CARGAS PERMANENTES (N/mm2)
Peso propio 0,00175

Casetones 0,00175
Peso Pavimento 0,0261

Pavimento hidráulico 0,0011
Losa 0,025

Peso tabiquería 0,001
0,02885

Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,002 450 0,9

72,22 mm Flecha real

L/500 11,30 11,30 ≥ 72,22 FLECHA REAL CATA 7 CM

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)

0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9

RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)

Kmod Fmk γM Im

0,6 18 1,3 4,3845
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Kmod Fmk γM Im

0,8 18 1,3 3,5416

C18 Classe: 1

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Planta tipus. Biga B14 CARACTERÍSTICAS:

Secció:
Secció resistent:

Llum lliure forjat: 5350 mm

E: 9000 N/mm2

Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm

Classe resistent:

I: 230400000 mm4

ESTADO DE CARGAS

1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)

CARGAS PERMANENTES

L càlcul Flecha (mm)

5650 83,07
SOBRECARGA DE USO

L càlcul Flecha (mm)

5650 5,76

Flecha final= 1/ 74

Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN

NO CUMPLEIX

2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)

CARGAS PERMANENTES

L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

5650 69935713,24 200 240 1920000 36,42
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

5650 69935713,24 200 240
1920000 39,23

5650 5386921,875 200 240

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

8,31 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

11,08 NO CUMPLEIX
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COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)

0,02885 450 12,9825

0,002 450 0,9

Kmod Fmk γM Im

0,8 2 1,3 1,354

D ef= Dchar,n + Ko·do

D ef (mm) Dchar,n βn

28 21 0,7

Secció eficaç: RF 30 144 base

212 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 2,19

D ef (mm) Dchar,n βn

70 63 0,7

Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 20,71

3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)

5650 49512,00938
53325,75938 48000 1,67

5650 3813,75

RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ

1,23 NO CUMPLEIX

4) COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA AL FOC

Resitència al foc 30 min

t Ko do

30 1 7

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

1078656 144 212
51804232

55395513,28 51,36
3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

219% NO CUMPLEIX

Resitència al foc 60 min

t Ko do

90 1 7

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

-114333,3333 -140 -70
51804232

55395513,28 -484,51

Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 

extraído que la flecha de la viga es inadmisible y que no aguanta a flexión, por otro lado a cortante si que cumple.

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

2071% NO CUMPLEIX



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

LOCALIZACIÓN 

200 x 240 = 48000 mm2
200 x 240 = 48000 mm2

G  CARGAS PERMANENTES (N/mm2)
Peso propio 0,00175

Casetones 0,00175
Peso Pavimento 0,0261

Pavimento hidráulico 0,0011
Losa 0,025

Peso tabiquería 0,001
0,02885

Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,002 450 0,9

72,22 mm Flecha real

L/500 11,30 11,30 ≥ 72,22 FLECHA REAL CATA 12 CM

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)

0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9

RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)

Kmod Fmk γM Im

0,6 18 1,3 4,3845
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Kmod Fmk γM Im

0,8 18 1,3 3,541611,08 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

8,31 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

5650 69935713,24 200 240
1920000 39,23

5650 5386921,875 200 240

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

5650 69935713,24 200 240 1920000 36,42

CARGAS PERMANENTES

L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

74

Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN

NO CUMPLEIX

2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)

L càlcul Flecha (mm)

5650 5,76

Flecha final= 1/

CARGAS PERMANENTES

L càlcul Flecha (mm)

5650 83,07
SOBRECARGA DE USO

I: 230400000 mm4

ESTADO DE CARGAS

1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)

Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2

Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Planta tipus. Biga B02 CARACTERÍSTICAS:

Secció:
Secció resistent:

Llum lliure forjat: 5350 mm



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)

0,02885 450 12,9825

0,002 450 0,9

Kmod Fmk γM Im

0,8 2 1,3 1,354

D ef= Dchar,n + Ko·do

D ef (mm) Dchar,n βn

28 21 0,7

Secció eficaç: RF 30 144 base

212 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 2,19

D ef (mm) Dchar,n βn

70 63 0,7

Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 20,71

Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 

extraído que la flecha de la viga es inadmisible y que no aguanta a flexión, por otro lado a cortante si que cumple.

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

2071% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

-114333,3333 -140 -70
51804232

55395513,28 -484,51

Resitència al foc 60 min

t Ko do

90 1 7

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

219% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

1078656 144 212
51804232

55395513,28 51,36

Resitència al foc 30 min

t Ko do

30 1 7

RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ

1,23 NO CUMPLEIX

4) COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA AL FOC

5650 49512,00938
53325,75938 48000 1,67

5650 3813,75

3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

LOCALIZACIÓN 

200 x 240 = 48000 mm2
200 x 240 = 48000 mm2

G  CARGAS PERMANENTES (N/mm2)
Peso propio 0,00175

Casetones 0,00175
Peso Pavimento 0,0261

Pavimento hidráulico 0,0011
Losa 0,025

Peso tabiquería 0,001
0,02885

Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,002 450 0,9

72,22 mm Flecha real

L/500 11,30 11,30 ≥ 72,22 FLECHA REAL CATA 7 CM

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)

0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9

RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)

Kmod Fmk γM Im

0,6 18 1,3 4,3845
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Kmod Fmk γM Im

0,8 18 1,3 3,541611,08 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

8,31 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

5650 69935713,24 200 240
1920000 39,23

5650 5386921,875 200 240

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

5650 69935713,24 200 240 1920000 36,42

CARGAS PERMANENTES

L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

74

Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN

NO CUMPLEIX

2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)

L càlcul Flecha (mm)

5650 5,76

Flecha final= 1/

CARGAS PERMANENTES

L càlcul Flecha (mm)

5650 83,07
SOBRECARGA DE USO

I: 230400000 mm4

ESTADO DE CARGAS

1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)

Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2

Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Planta tipus. Biga B03 CARACTERÍSTICAS:

Secció:
Secció resistent:

Llum lliure forjat: 5350 mm



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)

0,02885 450 12,9825

0,002 450 0,9

Kmod Fmk γM Im

0,8 2 1,3 1,354

D ef= Dchar,n + Ko·do

D ef (mm) Dchar,n βn

28 21 0,7

Secció eficaç: RF 30 144 base

212 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 2,19

D ef (mm) Dchar,n βn

70 63 0,7

Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 20,71

Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 

extraído que la flecha de la viga es inadmisible y que no aguanta a flexión, por otro lado a cortante si que cumple.

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

2071% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

-114333,3333 -140 -70
51804232

55395513,28 -484,51

Resitència al foc 60 min

t Ko do

90 1 7

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

219% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

1078656 144 212
51804232

55395513,28 51,36

Resitència al foc 30 min

t Ko do

30 1 7

RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ

1,23 NO CUMPLEIX

4) COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA AL FOC

5650 49512,00938
53325,75938 48000 1,67

5650 3813,75

3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

LOCALIZACIÓN 

200 x 240 = 48000 mm2
200 x 240 = 48000 mm2

G  CARGAS PERMANENTES (N/mm2)
Peso propio 0,00175

Casetones 0,00175
Peso Pavimento 0,0261

Pavimento hidráulico 0,0011
Losa 0,025

Peso tabiquería 0,001
0,02885

Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,002 450 0,9

72,22 mm Flecha real

L/500 11,30 11,30 ≥ 72,22 FLECHA REAL CATA 8 CM

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)

0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9

RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)

Kmod Fmk γM Im

0,6 18 1,3 4,3845
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Kmod Fmk γM Im

0,8 18 1,3 3,541611,08 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

8,31 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

5650 69935713,24 200 240
1920000 39,23

5650 5386921,875 200 240

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

5650 69935713,24 200 240 1920000 36,42

CARGAS PERMANENTES

L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

74

Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN

NO CUMPLEIX

2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)

L càlcul Flecha (mm)

5650 5,76

Flecha final= 1/

CARGAS PERMANENTES

L càlcul Flecha (mm)

5650 83,07
SOBRECARGA DE USO

I: 230400000 mm4

ESTADO DE CARGAS

1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)

Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2

Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Planta tipus. Biga B04 CARACTERÍSTICAS:

Secció:
Secció resistent:

Llum lliure forjat: 5350 mm



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)

0,02885 450 12,9825

0,002 450 0,9

Kmod Fmk γM Im

0,8 2 1,3 1,354

D ef= Dchar,n + Ko·do

D ef (mm) Dchar,n βn

28 21 0,7

Secció eficaç: RF 30 144 base

212 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 2,19

D ef (mm) Dchar,n βn

70 63 0,7

Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 20,71

Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 

extraído que la flecha de la viga es inadmisible y que no aguanta a flexión, por otro lado a cortante si que cumple.

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

2071% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

-114333,3333 -140 -70
51804232

55395513,28 -484,51

Resitència al foc 60 min

t Ko do

90 1 7

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

219% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

1078656 144 212
51804232

55395513,28 51,36

Resitència al foc 30 min

t Ko do

30 1 7

RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ

1,23 NO CUMPLEIX

4) COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA AL FOC

5650 49512,00938
53325,75938 48000 1,67

5650 3813,75

3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

LOCALIZACIÓN 

180 x 240 = 43200 mm2
180 x 240 = 43200 mm2

G  CARGAS PERMANENTES (N/mm2)
Peso propio 0,00175

Casetones 0,00175
Peso Pavimento 0,0261

Pavimento hidráulico 0,0011
Losa 0,025

Peso tabiquería 0,001
0,02885

Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,002 450 0,9

80,24 mm Flecha real

L/500 11,30 11,30 ≥ 80,24 FLECHA REAL CATA 7 CM

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)

0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9

RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)

Kmod Fmk γM Im

0,6 18 1,3 4,8716
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Kmod Fmk γM Im

0,8 18 1,3 3,935211,08 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

8,31 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

5650 69935713,24 180 240
1728000 43,59

5650 5386921,875 180 240

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

5650 69935713,24 180 240 1728000 40,47

CARGAS PERMANENTES

L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

67

Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN

NO CUMPLEIX

2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)

L càlcul Flecha (mm)

5650 6,40

Flecha final= 1/

CARGAS PERMANENTES

L càlcul Flecha (mm)

5650 92,30
SOBRECARGA DE USO

I: 207360000 mm4

ESTADO DE CARGAS

1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)

Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2

Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Planta tipus. Biga B05 CARACTERÍSTICAS:

Secció:
Secció resistent:

Llum lliure forjat: 5350 mm



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)

0,02885 450 12,9825

0,002 450 0,9

Kmod Fmk γM Im

0,8 2 1,3 1,5044

D ef= Dchar,n + Ko·do

D ef (mm) Dchar,n βn

28 21 0,7

Secció eficaç: RF 30 124 base

212 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 2,55

D ef (mm) Dchar,n βn

70 63 0,7

Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 20,71

Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 

extraído que la flecha de la viga es inadmisible y que no aguanta a flexión, por otro lado a cortante si que cumple.

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

2071% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

-114333,3333 -140 -70
51804232

55395513,28 -484,51

Resitència al foc 60 min

t Ko do

90 1 7

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

255% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

928842,6667 124 212
51804232

55395513,28 59,64

Resitència al foc 30 min

t Ko do

30 1 7

RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ

1,23 NO CUMPLEIX

4) COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA AL FOC

5650 49512,00938
53325,75938 43200 1,85

5650 3813,75

3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

LOCALIZACIÓN 

180 x 240 = 43200 mm2
180 x 240 = 43200 mm2

G  CARGAS PERMANENTES (N/mm2)
Peso propio 0,00175

Casetones 0,00175
Peso Pavimento 0,0261

Pavimento hidráulico 0,0011
Losa 0,025

Peso tabiquería 0,001
0,02885

Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,002 450 0,9

80,24 mm Flecha real

L/500 11,30 11,30 ≥ 80,24 FLECHA REAL CATA 7 CM

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)

0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9

RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)

Kmod Fmk γM Im

0,6 18 1,3 4,8716
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Kmod Fmk γM Im

0,8 18 1,3 3,935211,08 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

8,31 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

5650 69935713,24 180 240
1728000 43,59

5650 5386921,875 180 240

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

5650 69935713,24 180 240 1728000 40,47

CARGAS PERMANENTES

L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

67

Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN

NO CUMPLEIX

2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)

L càlcul Flecha (mm)

5650 6,40

Flecha final= 1/

CARGAS PERMANENTES

L càlcul Flecha (mm)

5650 92,30
SOBRECARGA DE USO

I: 207360000 mm4

ESTADO DE CARGAS

1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)

Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2

Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Planta tipus. Biga B06 CARACTERÍSTICAS:

Secció:
Secció resistent:

Llum lliure forjat: 5350 mm



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)

0,02885 450 12,9825

0,002 450 0,9

Kmod Fmk γM Im

0,8 2 1,3 1,5044

D ef= Dchar,n + Ko·do

D ef (mm) Dchar,n βn

28 21 0,7

Secció eficaç: RF 30 124 base

212 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 2,55

D ef (mm) Dchar,n βn

70 63 0,7

Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 20,71

Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 

extraído que la flecha de la viga es inadmisible y que no aguanta a flexión, por otro lado a cortante si que cumple.

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

2071% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

-114333,3333 -140 -70
51804232

55395513,28 -484,51

Resitència al foc 60 min

t Ko do

90 1 7

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

255% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

928842,6667 124 212
51804232

55395513,28 59,64

Resitència al foc 30 min

t Ko do

30 1 7

RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ

1,23 NO CUMPLEIX

4) COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA AL FOC

5650 49512,00938
53325,75938 43200 1,85

5650 3813,75

3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

LOCALIZACIÓN 

180 x 240 = 43200 mm2
180 x 240 = 43200 mm2

G  CARGAS PERMANENTES (N/mm2)
Peso propio 0,00175

Casetones 0,00175
Peso Pavimento 0,0261

Pavimento hidráulico 0,0011
Losa 0,025

Peso tabiquería 0,001
0,02885

Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,002 450 0,9

80,24 mm Flecha real

L/500 11,30 11,30 ≥ 80,24 FLECHA REAL CATA 8 CM

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)

0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9

RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)

Kmod Fmk γM Im

0,6 18 1,3 4,8716
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Kmod Fmk γM Im

0,8 18 1,3 3,935211,08 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

8,31 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

5650 69935713,24 180 240
1728000 43,59

5650 5386921,875 180 240

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

5650 69935713,24 180 240 1728000 40,47

CARGAS PERMANENTES

L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

67

Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN

NO CUMPLEIX

2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)

L càlcul Flecha (mm)

5650 6,40

Flecha final= 1/

CARGAS PERMANENTES

L càlcul Flecha (mm)

5650 92,30
SOBRECARGA DE USO

I: 207360000 mm4

ESTADO DE CARGAS

1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)

Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2

Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Planta tipus. Biga B07 CARACTERÍSTICAS:

Secció:
Secció resistent:

Llum lliure forjat: 5350 mm



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)

0,02885 450 12,9825

0,002 450 0,9

Kmod Fmk γM Im

0,8 2 1,3 1,5044

D ef= Dchar,n + Ko·do

D ef (mm) Dchar,n βn

28 21 0,7

Secció eficaç: RF 30 124 base

212 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 2,55

D ef (mm) Dchar,n βn

70 63 0,7

Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 20,71

Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 

extraído que la flecha de la viga es inadmisible y que no aguanta a flexión, por otro lado a cortante si que cumple.

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

2071% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

-114333,3333 -140 -70
51804232

55395513,28 -484,51

Resitència al foc 60 min

t Ko do

90 1 7

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

255% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

928842,6667 124 212
51804232

55395513,28 59,64

Resitència al foc 30 min

t Ko do

30 1 7

RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ

1,23 NO CUMPLEIX

4) COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA AL FOC

5650 49512,00938
53325,75938 43200 1,85

5650 3813,75

3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

LOCALIZACIÓN 

180 x 240 = 43200 mm2
180 x 240 = 43200 mm2

G  CARGAS PERMANENTES (N/mm2)
Peso propio 0,00175

Casetones 0,00175
Peso Pavimento 0,0261

Pavimento hidráulico 0,0011
Losa 0,025

Peso tabiquería 0,001
0,02885

Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,002 450 0,9

80,24 mm Flecha real

L/500 11,30 11,30 ≥ 80,24 FLECHA REAL CATA 7 CM

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)

0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9

RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)

Kmod Fmk γM Im

0,6 18 1,3 4,8716
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Kmod Fmk γM Im

0,8 18 1,3 3,935211,08 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

8,31 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

5650 69935713,24 180 240
1728000 43,59

5650 5386921,875 180 240

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

5650 69935713,24 180 240 1728000 40,47

CARGAS PERMANENTES

L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

67

Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN

NO CUMPLEIX

2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)

L càlcul Flecha (mm)

5650 6,40

Flecha final= 1/

CARGAS PERMANENTES

L càlcul Flecha (mm)

5650 92,30
SOBRECARGA DE USO

I: 207360000 mm4

ESTADO DE CARGAS

1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)

Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2

Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Planta tipus. Biga B08 CARACTERÍSTICAS:

Secció:
Secció resistent:

Llum lliure forjat: 5350 mm



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)

0,02885 450 12,9825

0,002 450 0,9

Kmod Fmk γM Im

0,8 2 1,3 1,5044

D ef= Dchar,n + Ko·do

D ef (mm) Dchar,n βn

28 21 0,7

Secció eficaç: RF 30 124 base

212 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 2,55

D ef (mm) Dchar,n βn

70 63 0,7

Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 20,71

Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 

extraído que la flecha de la viga es inadmisible y que no aguanta a flexión, por otro lado a cortante si que cumple.

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

2071% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

-114333,3333 -140 -70
51804232

55395513,28 -484,51

Resitència al foc 60 min

t Ko do

90 1 7

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

255% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

928842,6667 124 212
51804232

55395513,28 59,64

Resitència al foc 30 min

t Ko do

30 1 7

RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ

1,23 NO CUMPLEIX

4) COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA AL FOC

5650 49512,00938
53325,75938 43200 1,85

5650 3813,75

3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

LOCALIZACIÓN 

180 x 240 = 43200 mm2
180 x 240 = 43200 mm2

G  CARGAS PERMANENTES (N/mm2)
Peso propio 0,00175

Casetones 0,00175
Peso Pavimento 0,0261

Pavimento hidráulico 0,0011
Losa 0,025

Peso tabiquería 0,001
0,02885

Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,002 450 0,9

80,24 mm Flecha real

L/500 11,30 11,30 ≥ 80,24 FLECHA REAL CATA 7 CM

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)

0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9

RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)

Kmod Fmk γM Im

0,6 18 1,3 4,8716
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Kmod Fmk γM Im

0,8 18 1,3 3,935211,08 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

8,31 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

5650 69935713,24 180 240
1728000 43,59

5650 5386921,875 180 240

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

5650 69935713,24 180 240 1728000 40,47

CARGAS PERMANENTES

L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

67

Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN

NO CUMPLEIX

2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)

L càlcul Flecha (mm)

5650 6,40

Flecha final= 1/

CARGAS PERMANENTES

L càlcul Flecha (mm)

5650 92,30
SOBRECARGA DE USO

I: 207360000 mm4

ESTADO DE CARGAS

1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)

Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2

Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Planta tipus. Biga B09 CARACTERÍSTICAS:

Secció:
Secció resistent:

Llum lliure forjat: 5350 mm



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)

0,02885 450 12,9825

0,002 450 0,9

Kmod Fmk γM Im

0,8 2 1,3 1,5044

D ef= Dchar,n + Ko·do

D ef (mm) Dchar,n βn

28 21 0,7

Secció eficaç: RF 30 124 base

212 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 2,55

D ef (mm) Dchar,n βn

70 63 0,7

Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 20,71

Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 

extraído que la flecha de la viga es inadmisible y que no aguanta a flexión, por otro lado a cortante si que cumple.

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

2071% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

-114333,3333 -140 -70
51804232

55395513,28 -484,51

Resitència al foc 60 min

t Ko do

90 1 7

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

255% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

928842,6667 124 212
51804232

55395513,28 59,64

Resitència al foc 30 min

t Ko do

30 1 7

RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ

1,23 NO CUMPLEIX

4) COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA AL FOC

5650 49512,00938
53325,75938 43200 1,85

5650 3813,75

3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

LOCALIZACIÓN 

180 x 240 = 43200 mm2
180 x 240 = 43200 mm2

G  CARGAS PERMANENTES (N/mm2)
Peso propio 0,00175

Casetones 0,00175
Peso Pavimento 0,0261

Pavimento hidráulico 0,0011
Losa 0,025

Peso tabiquería 0,001
0,02885

Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,002 450 0,9

80,24 mm Flecha real

L/500 11,30 11,30 ≥ 80,24 FLECHA REAL CATA 7 CM

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)

0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9

RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)

Kmod Fmk γM Im

0,6 18 1,3 4,8716
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Kmod Fmk γM Im

0,8 18 1,3 3,935211,08 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

8,31 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

5650 69935713,24 180 240
1728000 43,59

5650 5386921,875 180 240

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

5650 69935713,24 180 240 1728000 40,47

CARGAS PERMANENTES

L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

67

Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN

NO CUMPLEIX

2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)

L càlcul Flecha (mm)

5650 6,40

Flecha final= 1/

CARGAS PERMANENTES

L càlcul Flecha (mm)

5650 92,30
SOBRECARGA DE USO

I: 207360000 mm4

ESTADO DE CARGAS

1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)

Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2

Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Planta tipus. Biga B10 CARACTERÍSTICAS:

Secció:
Secció resistent:

Llum lliure forjat: 5350 mm



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)

0,02885 450 12,9825

0,002 450 0,9

Kmod Fmk γM Im

0,8 2 1,3 1,5044

D ef= Dchar,n + Ko·do

D ef (mm) Dchar,n βn

28 21 0,7

Secció eficaç: RF 30 124 base

212 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 2,55

D ef (mm) Dchar,n βn

70 63 0,7

Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 20,71

Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 

extraído que la flecha de la viga es inadmisible y que no aguanta a flexión, por otro lado a cortante si que cumple.

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

2071% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

-114333,3333 -140 -70
51804232

55395513,28 -484,51

Resitència al foc 60 min

t Ko do

90 1 7

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

255% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

928842,6667 124 212
51804232

55395513,28 59,64

Resitència al foc 30 min

t Ko do

30 1 7

RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ

1,23 NO CUMPLEIX

4) COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA AL FOC

5650 49512,00938
53325,75938 43200 1,85

5650 3813,75

3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

LOCALIZACIÓN 

180 x 240 = 43200 mm2
180 x 240 = 43200 mm2

G  CARGAS PERMANENTES (N/mm2)
Peso propio 0,00175

Casetones 0,00175
Peso Pavimento 0,0261

Pavimento hidráulico 0,0011
Losa 0,025

Peso tabiquería 0,001
0,02885

Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,002 450 0,9

80,24 mm Flecha real

L/500 11,30 11,30 ≥ 80,24 FLECHA REAL CATA 7 CM

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)

0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9

RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)

Kmod Fmk γM Im

0,6 18 1,3 4,8716
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Kmod Fmk γM Im

0,8 18 1,3 3,935211,08 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

8,31 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

5650 69935713,24 180 240
1728000 43,59

5650 5386921,875 180 240

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

5650 69935713,24 180 240 1728000 40,47

CARGAS PERMANENTES

L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

67

Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN

NO CUMPLEIX

2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)

L càlcul Flecha (mm)

5650 6,40

Flecha final= 1/

CARGAS PERMANENTES

L càlcul Flecha (mm)

5650 92,30
SOBRECARGA DE USO

I: 207360000 mm4

ESTADO DE CARGAS

1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)

Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2

Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Planta tipus. Biga B11 CARACTERÍSTICAS:

Secció:
Secció resistent:

Llum lliure forjat: 5350 mm



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)

0,02885 450 12,9825

0,002 450 0,9

Kmod Fmk γM Im

0,8 2 1,3 1,5044

D ef= Dchar,n + Ko·do

D ef (mm) Dchar,n βn

28 21 0,7

Secció eficaç: RF 30 124 base

212 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 2,55

D ef (mm) Dchar,n βn

70 63 0,7

Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 20,71

Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 

extraído que la flecha de la viga es inadmisible y que no aguanta a flexión, por otro lado a cortante si que cumple.

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

2071% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

-114333,3333 -140 -70
51804232

55395513,28 -484,51

Resitència al foc 60 min

t Ko do

90 1 7

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

255% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

928842,6667 124 212
51804232

55395513,28 59,64

Resitència al foc 30 min

t Ko do

30 1 7

RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ

1,23 NO CUMPLEIX

4) COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA AL FOC

5650 49512,00938
53325,75938 43200 1,85

5650 3813,75

3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

LOCALIZACIÓN 

180 x 240 = 43200 mm2
180 x 240 = 43200 mm2

G  CARGAS PERMANENTES (N/mm2)
Peso propio 0,00175

Casetones 0,00175
Peso Pavimento 0,0261

Pavimento hidráulico 0,0011
Losa 0,025

Peso tabiquería 0,001
0,02885

Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,002 450 0,9

80,24 mm Flecha real

L/500 11,30 11,30 ≥ 80,24 FLECHA REAL CATA 7 CM

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)

0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9

RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)

Kmod Fmk γM Im

0,6 18 1,3 4,8716
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Kmod Fmk γM Im

0,8 18 1,3 3,935211,08 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

8,31 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

5650 69935713,24 180 240
1728000 43,59

5650 5386921,875 180 240

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

5650 69935713,24 180 240 1728000 40,47

CARGAS PERMANENTES

L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

67

Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN

NO CUMPLEIX

2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)

L càlcul Flecha (mm)

5650 6,40

Flecha final= 1/

CARGAS PERMANENTES

L càlcul Flecha (mm)

5650 92,30
SOBRECARGA DE USO

I: 207360000 mm4

ESTADO DE CARGAS

1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)

Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2

Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Planta tipus. Biga B12 CARACTERÍSTICAS:

Secció:
Secció resistent:

Llum lliure forjat: 5350 mm



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)

0,02885 450 12,9825

0,002 450 0,9

Kmod Fmk γM Im

0,8 2 1,3 1,5044

D ef= Dchar,n + Ko·do

D ef (mm) Dchar,n βn

28 21 0,7

Secció eficaç: RF 30 124 base

212 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 2,55

D ef (mm) Dchar,n βn

70 63 0,7

Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 20,71

Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 

extraído que la flecha de la viga es inadmisible y que no aguanta a flexión, por otro lado a cortante si que cumple.

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

2071% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

-114333,3333 -140 -70
51804232

55395513,28 -484,51

Resitència al foc 60 min

t Ko do

90 1 7

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

255% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

928842,6667 124 212
51804232

55395513,28 59,64

Resitència al foc 30 min

t Ko do

30 1 7

RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ

1,23 NO CUMPLEIX

4) COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA AL FOC

5650 49512,00938
53325,75938 43200 1,85

5650 3813,75

3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

LOCALIZACIÓN 

200 x 240 = 48000 mm2
200 x 240 = 48000 mm2

G  CARGAS PERMANENTES (N/mm2)
Peso propio 0,00175

Casetones 0,00175
Peso Pavimento 0,0261

Pavimento hidráulico 0,0011
Losa 0,025

Peso tabiquería 0,001
0,02885

Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,002 450 0,9

72,22 mm Flecha real

L/500 11,30 11,30 ≥ 72,22 FLECHA REAL CATA 7 CM

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)

0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9

RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)

Kmod Fmk γM Im

0,6 18 1,3 4,3845
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Kmod Fmk γM Im

0,8 18 1,3 3,541611,08 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

8,31 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

5650 69935713,24 200 240
1920000 39,23

5650 5386921,875 200 240

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

5650 69935713,24 200 240 1920000 36,42

CARGAS PERMANENTES

L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

74

Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN

NO CUMPLEIX

2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)

L càlcul Flecha (mm)

5650 5,76

Flecha final= 1/

CARGAS PERMANENTES

L càlcul Flecha (mm)

5650 83,07
SOBRECARGA DE USO

I: 230400000 mm4

ESTADO DE CARGAS

1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)

Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2

Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Planta tipus. Biga B13 CARACTERÍSTICAS:

Secció:
Secció resistent:

Llum lliure forjat: 5350 mm



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)

0,02885 450 12,9825

0,002 450 0,9

Kmod Fmk γM Im

0,8 2 1,3 1,354

D ef= Dchar,n + Ko·do

D ef (mm) Dchar,n βn

28 21 0,7

Secció eficaç: RF 30 144 base

212 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 2,19

D ef (mm) Dchar,n βn

70 63 0,7

Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 20,71

Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 

extraído que la flecha de la viga es inadmisible y que no aguanta a flexión, por otro lado a cortante si que cumple.

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

2071% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

-114333,3333 -140 -70
51804232

55395513,28 -484,51

Resitència al foc 60 min

t Ko do

90 1 7

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

219% NO CUMPLEIX

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

1078656 144 212
51804232

55395513,28 51,36

Resitència al foc 30 min

t Ko do

30 1 7

RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ

1,23 NO CUMPLEIX

4) COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA AL FOC

5650 49512,00938
53325,75938 48000 1,67

5650 3813,75

3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

LOCALIZACIÓN 

200 x 240 = 48000 mm2
200 x 240 = 48000 mm2

G  CARGAS PERMANENTES (N/mm2)
Peso propio 0,00175

Casetones 0,00175
Peso Pavimento 0,0261

Pavimento hidráulico 0,0011
Losa 0,025

Peso tabiquería 0,001
0,02885

Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,002 450 0,9

72,22 mm Flecha real

L/500 11,30 11,30 ≥ 72,22 FLECHA REAL CATA 7 CM

G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)

0,02885 450 12,9825

G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)

0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9

RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)

Kmod Fmk γM Im

0,6 18 1,3 4,3845
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Kmod Fmk γM Im

0,8 18 1,3 3,5416

C18 Classe: 1

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Planta tipus. Biga B14 CARACTERÍSTICAS:

Secció:
Secció resistent:

Llum lliure forjat: 5350 mm

E: 9000 N/mm2

Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm

Classe resistent:

I: 230400000 mm4

ESTADO DE CARGAS

1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)

CARGAS PERMANENTES

L càlcul Flecha (mm)

5650 83,07
SOBRECARGA DE USO

L càlcul Flecha (mm)

5650 5,76

Flecha final= 1/ 74

Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN

NO CUMPLEIX

2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)

CARGAS PERMANENTES

L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

5650 69935713,24 200 240 1920000 36,42
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)

5650 69935713,24 200 240
1920000 39,23

5650 5386921,875 200 240

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

8,31 NO CUMPLEIX

Fmd (N/mm2) COMPROBACIÓN

11,08 NO CUMPLEIX



ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO

G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)

0,02885 450 12,9825

0,002 450 0,9

Kmod Fmk γM Im

0,8 2 1,3 1,354

D ef= Dchar,n + Ko·do

D ef (mm) Dchar,n βn

28 21 0,7

Secció eficaç: RF 30 144 base

212 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 2,19

D ef (mm) Dchar,n βn

70 63 0,7

Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell

W (mm3) b h

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)

Fmk Fmd Im

18 23,4 20,71

3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE

CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO

L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)

5650 49512,00938
53325,75938 48000 1,67

5650 3813,75

RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)

Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ

1,23 NO CUMPLEIX

4) COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA AL FOC

Resitència al foc 30 min

t Ko do

30 1 7

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

1078656 144 212
51804232

55395513,28 51,36
3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

219% NO CUMPLEIX

Resitència al foc 60 min

t Ko do

90 1 7

Mf,d Mf,d TOTAL σmax (N/mm2)

-114333,3333 -140 -70
51804232

55395513,28 -484,51

Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 

extraído que la flecha de la viga es inadmisible y que no aguanta a flexión, por otro lado a cortante si que cumple.

3591281,25

% agotament COMPROVACIÓ

2071% NO CUMPLEIX
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR SEGURIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar el apuntalamiento de la planta se han colocado, tras pedir un trámite de 
urgencia con el número de expediente 01-2015TU23114, puntales telescópicos 
conectados por una balda de madera que lo que harán es calzar la estructura, sin que 
nuestra afectación haga entrar en carga cualquier elemento.  
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La línea de puntales se seguirá en las plantas inferiores llegando hasta planta primera, 
ya que según los cálculos, el refuerzo del entresuelo absorbe las cargas añadidas al 
forjado. 

Para poder detallar el refuerzo estructural se ha realizado un estudio de cada viga del 
forjado para detallar sus esfuerzos y su sección eficaz. A continuación se exponen los 
datos obtenidos: 
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ESTUDIO DE LESIONES DE PATIOS INTERIORES Y VESTIBULO DE ENTRADA 

 
A continuación se detallan los trabajos a realizar en los patios interiores. 
 
PATIO A 
  
 
 
 
 
Trabajos a realizar: 
 

- Se prevé la retirada de los elementos disonantes del patio interior. Para ello se 
reubicarán las unidades exteriores de aires acondicionados a cubierta. Se 
retirarán conductos de ventilación obsoletos y se sanearán los paramentos 
verticales con riesgo de desprendimiento. 

- Los vierteaguas cerámicos en mal estado se repicarán y colocarán nuevos 
siguiendo la tipología constructiva y el material utilizado, al igual que la 
coronación del patio con rasilla de 20 x20 cm con doble goterón. 

- Se impermeabilizarán la solera del patio interior, repicando el pavimento 
existente y colocando lámina impermeable hasta 20 centímetros en paramentos 
verticales y con mimbel encastado cerámico de 14x28cm. 

- De acuerdo con las pruebas efectuadas y siguiendo la estética original del 
edificio se pintará de forma que siga el patrón de todos los patios del edificio de 
color blanco como el existente. 
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PATIO B 
 
 
 
 
 
Trabajos a realizar: 
 

- Se prevé la retirada de los elementos disonantes del patio interior. Para ello se 
reubicarán las unidades exteriores de aires acondicionados a cubierta. Se 
sanearán los paramentos verticales con riesgo de desprendimiento. En este 
patio se reubicarán 7 unidades exteriores. 

- Los vierteaguas cerámicos en mal estado se repicarán y colocarán nuevos 
siguiendo la tipología constructiva y el material utilizado, al igual que la 
coronación del patio con rasilla de 20 x20 cm con doble goterón. 

- Se impermeabilizarán la solera del patio interior, repicando el pavimento 
existente y colocando lámina impermeable hasta 20 centímetros en paramentos 
verticales y con mimbel encastado cerámico de 14x28cm. 

- De acuerdo con las pruebas efectuadas y siguiendo la estética original del 
edificio se pintará de forma que siga el patrón de todos los patios del edificio de 
color blanco como el existente. 

- Se retirarán los bajantes de la red de saneamiento residual metálicos en mal 
estado por unos nuevos de PVC. 
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PATIO C 
 
 
 
 
 
 
Trabajos a realizar: 
 

- Se prevé la retirada de los elementos disonantes del patio interior. Para ello se 
reubicarán las unidades exteriores de aires acondicionados a cubierta. Se 
sanearán los paramentos verticales con riesgo de desprendimiento. En este 
patio se reubicarán 7 unidades exteriores. 

- Los vierteaguas cerámicos en mal estado se repicarán y colocarán nuevos 
siguiendo la tipología constructiva y el material utilizado, al igual que la 
coronación del patio con rasilla de 20 x20 cm con doble goterón. 

- Se impermeabilizarán la solera del patio interior, repicando el pavimento 
existente y colocando lámina impermeable hasta 20 centímetros en paramentos 
verticales y con mimbel encastado cerámico de 14x28cm. 

- De acuerdo con las pruebas efectuadas y siguiendo la estética original del 
edificio se pintará de forma que siga el patrón de todos los patios del edificio de 
color blanco como el existente. 

- Se retirarán los bajantes de la red de saneamiento residual metálicos en mal 
estado por unos nuevos de PVC. 
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VESTIBULO 
 
 
 
 
 
 
Para la mejora de la accesibilidad de la finca y de la movilidad desde el exterior a cada 
entrada de las viviendas, se prevé la eliminación de la barrera arquitectónica que supone 
la escalinata intermedia situada en el vestíbulo del edificio. 
 
Para ello se volverá a rehacer con el mismo sistema constructivo (arco de descarga 
cerámico) y con los materiales existentes en pavimentos como son el mármol. Para la 
construcción se utilizarán los mismos medios manuales utilizados para realizar el 
existente. 
 
Los trabajos a realizar son los siguientes: 
 

- Desconexión de instalaciones existentes que están desordenadas y obsoletas. 
Se reubican los elementos de protección eléctrico en el Patio A, de este modo 
eliminaremos las canaletas por el vestíbulo mejorando la estética del mismo. 

- Derribo de la escalinata principal y pavimento existente. Se mantienen las 
columnas del vestíbulo y elementos ornamentales originales que serán 
restaurados con los colores y dimensiones existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ANNEX 6: REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’EDIFICI 
D’HABITATGES AL PG. COLOM 24 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Interior d’un habitatge; reforç estructural del sostre. 
 
 
 
 
 
 
Ççççççççççççç 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A6.1 Estat del sostre abans de la intervenció. 
Bigues de fusta fletxades. 

A6.2 Clivelles a la cara inferior de la biga.  

A6.3 Clivelles a la 
cara lateral de la 
biga. 

A6.4 Apuntalament del 
sostre previ a la 
intervenció. 

A6.5 Operari col·locant la biga d’acer per la 
substitució funcional de la biga de fusta. 

A6.6 Apuntalament de la 
biga durant la col·locació 
de l’angular. 

A6.7 Angular entrat en 
càrrega. IPE i UPN 
recolzades. 

A6.8 Substitució funcional finalitzada.  



 

Patis interiors: actuacions realitzades. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A6.12 Estat general del pati central abans de 
la intervenció. Humitats, despreniments i  
instal·lacions en mal estat. Vista des de PB. 

A6.13 Estat general del pati central abans de la 
instal·lació. Aires condicionats i instal·lacions 
obsoletes. Vista des de planta coberta.  

A6.14 Ponts penjants instal·lats al pati central 
per a l’execució de treballs. 

A6.15 Pont penjant instal·lat a un pati lateral 
per a l’execució de treballs. 

A6.16 Baixants d’acer originals 
retirats i aplegats. 

A6.17 Cables obsolets retirats. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A6.18 Maquines exteriors de clima retirades. 
Aplec a coberta. 

A6.20 Obertures tapiades abans de la 
intervenció. Pati lateral. 

A6.19 Baixants PVC per la nova 
instal·lació de sanejament. 

A6.21 Obertures tapiades 
després de la intervenció. Pati 
lateral. 

A6.22 Operaris treballant en la col·locació dels 
nous baixants. 

A6.23 Operaris treballant en la 
col·locació dels nous baixants. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A6.24 Operaris treballant en la col·locació 
dels nous baixants. 

A6.25 Operaris treballant en la 
col·locació dels nous baixants. 

A6.27 Coronació del parament del 
pati lateral repicat preparat per a 
posar-hi grapes. 

A6.28 Muntants de fontaneria 
instal·lats al pati central.  

A6.29 Parament del pati central amb cales 
de color per trobar-ne l’original. Estat 
actual. 

A6.30 Estat actual paraments dels patis. 
Arrebossat de morter de calç.  



 

Vestíbul: actuacions realitzades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

A6.31 Estat original del vestíbul.  A6.32 Revestiment de marbre als murs 
delimitadors del vestíbul. Estat original. 

A6.33 Enderroc del vestíbul en 
procés.  

A6.34 Vestíbul parcialment enderrocat.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 A6.39 Instal·lació d’una escala 

provisional pel pas dels veïns.   
A6.40 Solera vestíbul executada.    

A6.35 Enderroc parcial de l’escala 
del vestíbul.   

A6.36 Alçada rebaixada en part del vestíbul.   

A6.37 Apuntalament del replà d’ascensors.   A6.38 Enderroc de l’escala. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A6.41 Estat actual vestíbul. Vista des de 
l’accés a l’edifici.    

A6.42 Estat actual vestíbul. Vista des de 
l’escala.   

A6.43 Cales de la pintura original 
dels elements decoratius del 
vestíbul.    

A6.44 Productes necessaris per les cales de 
pintura.    

A6.45 Nova arqueta executada al vestíbul.     



ANNEX 7: ACTES DE SEGUIMENT D’OBRA DE 
L’EDIFICI D’HABITATGES AL PG.COLOM 24 
 

 

  







ANNEX 8: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE 
L’EDIFICI D’HABITATGES AL C/ DE N’AROLES 02 
 

 

  











ANNEX 9: DOCUMENTACIÓ AJUTS A LA 
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI D’HABITATGES AL 
C/ DE N’AROLES 02 
 

 

  























ANNEX 10: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE 
L’EDIFICI D’HABITATGES AL C/ DE BOQUERIA 31   
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ANNEX 11: CÀLCULS PER LA COMPROVACIÓ 
DEL FORJAT DE L’EDIFICI D’HABITATGES AL       
C/ DE BOQUERIA 31 
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